Nézsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
29. számú
Jegyzőkönyve
Készült: Nézsa község Polgármesteri Hivatalában 2011. december 9-én 18:10 órai kezdettel
tartott képviselő-testület közmeghallgatásáról
Jelen vannak:Styevó Gábor polgármester
Zachar Zénó alpolgármester
Balázs Ferenc képviselő
Szarka Péter képviselő
Szigetvári László képviselő
Tóth Károly képviselő (késve érkezett)
Zsíros Csaba képviselő (késve érkezett)
Távol volt: Kucsera Andrásné, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Tanácskozási joggal jelen van: Turcsán Mónika jegyző
Lakosság részéről jelen van: mellékelt jelenléti ív szerint
Az ülés elnöke: Styevó Gábor polgármester
Az elnök köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket. Megállapítja, hogy (a megválasztott 7
fő képviselő közül 7 fő jelen van) az ülés határozatképes és azt megnyitja.
Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja: Turcsán Mónika jegyzőt.
Az elnök szavazást kér a javaslat elfogadására.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú
kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.
.
142/2011.(XI.14.) ön. Határozattal elfogadott
Napirend:
1. Beszámoló az önkormányzat működéséről
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
2. Tájékoztató pályázatokról, és a folyamatban lévő beruházásokról
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
3. Egyebek, közérdekű kérdések, javaslatok

1-2. Napirend tárgyalása
Styevó Gábor polgármester:
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A közmeghallgatásra a lakók tájékoztatás céljából egy power point bemutatóval készült, mely
a képviselő testület tagjai részére papír alapon kiosztásra került. Ezt a tájékoztatót a
polgármester ismertette mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
3. Napirend tárgyalása
Rapavi Ferenc: kifogásolom, hogy a felújított járda aszfalt vastagsága nem megfelelő, mert a
fű kihajtott benne. Meg kellett volna mérni, hogy az előírásnak megfelelően csinálják-e.
Págyor József: úgy értesültem, hogy Tóth József ügyvezető elnök lemondott, ki fogja tovább
vinni a sportot, ki lesz a helyette?
Styevó Gábor polgármester: A járda felújítási munkáit az előző képviselő-testület rendelte
meg, ezzel kapcsolatban én nyilatkozni nem tudok, de meg fogom nézetni, hogy milyen
vastagságban volt előírva az aszfalt.
Nézsa SE nevében sem tudok nyilatkozni, de tudomásom szerint meg fogja a vezetőség oldani
Józsi bácsi hiányát, és remélem, hogy tavaszra számíthatunk az Ő segítségére is. Egyébként
pedig az MLSZ-hez Józsi bácsival közösen pályázatot adtunk be, melyben 2,7 millió Ft
támogatást szerezhetünk a csapatnak vállalkozások társasági adójuk támogatása révén.
Korbely Ferenc: a település megóvása érdekében javasolom, hogy alakuljon meg végre a
polgárőrség. Emlékszem, hogy volt már alakuló ülés, mégis megállt a szervezés. A település
értékeit védjük meg.
Franyó Imre: a temetőben a halottas ház mikor lesz felújítva. A környező településeken már
rendbe vannak téve. Mi lesz a Szondi utcában lévő Barna féle házzal. Lassan összedől. Egy
falumúzeumot is létre lehetne hozni. Már régen önkormányzati tulajdonba kellene lennie. Ki
kell sajátítani. A falu főútvonalán a legöregebbek és elhanyagoltak egyes házak. Figyelni kell
erre is.
Helembai István: nincs átjáró az Alkotmány és a Szondi út között, pedig lenne rá igény.
Bóbis Péter amikor képviselő volt elintézte, hogy ne az ő telkén legyen.
Styevó Gábor polgármester: A polgárőrség létrehozása a község számára és számomra is
fontos, ha önkéntesek megszervezik én is csatlakozok az egyesülethez. A polgárvédelem
érdekében pedig mikro térségi szinten pályázatot nyújtottunk be térfigyelő kamera rendszer
kiépítésére.
A temető kert területe az egyház tulajdona, és egyben műemlékvédelmi terület, a Tanácsi
rendszerben a Tanács pénzén megépült (ráépített) ravatalozó sajnos nem került a tulajdoni
lapon, térképszelvényen feljegyzésre. Úgy néz ki, a Földhivatal szerint, hogy nincs ott most
semmi. Ennek ellenére az a javaslatom, hogy a Nézsai Római Katolikus Plébániával közösen
el kell járnia a Rétsági Földhivatalnál, hogy kerüljön bejegyzésre az épület Nézsa Községi
Önkormányzat tulajdonjogával. A ravatalozó felújítására sajnos nincs pénz, ezért a
tulajdonjogok rendezése után lehet pályázni, és felújítani az épületet.
A Barna féle ház tényleg rossz állapotban van, sajnos nincs az önkormányzatnak pénze a
magántulajdon felújítására. A kisajátítás lehetőségét törvény írja elő, tudomásom szerint nincs
rá lehetőség, hogy egy családi házat kisajátítsunk tájháznak, és ez idő alatt pedig romlik a régi
kultúrház állapota.
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A kisajátítást csak közérdekből lehet megtenni, például, ha utat, járdát, vagy autópályát
építenénk, és ha az Alkotmány úti átjárót meg szeretnénk oldani, akkor is csak annak
szélességében max 3-5 méterben tehetjük meg. Mindezek ellenére meg próbálunk pályázni
tájházra is.
Egy-egy régi háznak az állapota tényleg nagyon rossz, úgymond életveszélyes, és a faluképet
is rontja. Javasolom, hogy az életveszélyes állapotban lévő házak tulajdonosait szólítsuk fel,
hogy a veszélyt szüntessék meg.
Majer Csaba: szeretném megköszönni azoknak, akik segítettek az óvoda tetőfelújításában.
Olyanok is segítettek, akik nem Nézsán születtek.
Igaz-e, hogy 16 főre akarják felemelni az osztályok létszámát? Mi lesz az iskolával?
Págyor József: egészségügyi szolgáltatás vonatkozásában hová tartozik Nézsa?
Kovács Ilona védőnő: Nézsa a Balassagyarmati Kórházhoz tartozik, de Vácott a sürgősségi
ellátást ellátják.
Helembai István: rossz a közlekedés Balassagyarmatra.
Korbely Ferenc: javasolom, hogy a kivezető utak mentén önkéntes szemétgyűjtést
szervezzen az önkormányzat, nagyon sok a külterületeken a szemét. Már volt ilyen szervezés
és igen jól sikerült sok szemetet begyűjtöttek.
Kucsera Károly: arra kérnék választ, hogy van-e lehetőség arra, hogy felelősségre vonják
azokat az önkormányzati vezetőket, akik tönkre tették a falut? Nekem vissza kell mennem
dolgozni, pedig tűzoltóként sokat dolgoztam.
Styevó Gábor polgármester: Én is szeretném ismételten megköszönni az óvodatető
felújításán dolgozó önkénteseknek a munkáját. A 16 fős - évfolyamonként kettő osztály
törvénytervezet egyelőre. Az oktatásügy átszervezés alatt áll, sok változás várható, de konkrét
információnk nincs a számokról. A köznevelési törvény még nem került elfogadásra.
Egészségügyi ellátás vonatkozásában változás fog történni, az un. Semmelweis-terv szerint
lesz egy új ellátási körzet (Vác- Balassagyarmat- Salgótarján). Jelenleg Balassagyarmathoz
tartozik Nézsa, de ha valaki ideiglenes lakcímet létesít Pest megyében –Vácon, akkor már ott
is kezeltetheti magát.
A kivezető országutak mentén tavasszal szoktuk elvégezni a szemét gyűjtést, ezt idén is
megtettük, de ha szükséges, akkor lehet akár egy évben többször is társadalmi munkában.
Lehetőség van vizsgálni az elmúlt években hozott rossz döntéseket, de én úgy gondolom
nincs érelme pénzt, időt, energiát fecsérelni erre, mert a falut nem fogja előre vinni.
.
Az elnök megköszöni lakosság aktív részvételét, ötleteit a közmeghallgatáson, és az ülést
19:40 órakor bezárta.
K.M.F.
Styevó Gábor
polgármester

Turcsán Mónika
jegyző
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