
Nézsa Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

5. számú

Jegyzőkönyve

Készült: Nézsa Község Polgármesteri Hivatalában 2006. február 27-én 18.30 órakor tartott  
               képviselő-testület rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:  Kucsera András polgármester 
                          Zachar Zénó alpolgármester

              Balázs Ferenc képviselő 
  Bóbis Péter képviselő 

                          Kelemen László képviselő 
                          Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő  

              Tóth Károly képviselő
                          Zachar Roland képviselő              
                          Turcsán Mónika jegyző
           
Az ülés elnöke: Kucsera András polgármester

Az elnök szeretettel köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy ( 8 fő képviselőből 8 
fő jelen van) az ülés határozatképes és azt megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja: Turcsán Mónika jegyzőt

A képviselő-testület egyhangú ( 8 igen ) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.

Jegyzőkönyv-hitelesítőknek javasolja: - Zachar Zénó alpolgármester

A  képviselő-testület   (7  igen  1  fő  nem  szavazott)  egyhangú  kézfelemeléssel  a  javaslatot  
elfogadja.                                       

                                                            - Tóth Károly képviselőt

A  képviselő-testület  (7  igen  1  fő  nem  szavazott)  egyhangú  kézfelemeléssel  a  javaslatot  
elfogadja.

Az elnök   ismerteti a tervezett napirendet:  

1. Beszámoló
2. Gépjármű típusának kiválasztása
 Előterjesztő: Kucsera András polgármester

A képviselő-testület (8 fős jelenléttel 8 fő szavazott 8 igen) egyhangú kézfelemeléssel a 
napirendi javaslatot elfogadja.



1. Napirend

Kucsera  András  polgármester:  megkérem  a  képviselő-testületet,  hogy  előzetesen 
járuljon hozzá a regionális hulladéklerakó ügyében, a 106 településsel közösen készülő 
pályázat  benyújtásához.  Ez  az  önrész  fedezésére  szóló  pályázat.  Egy  egységes 
szövegezésű határozat mintát készítenek a jogászok és ezt kérik elfogadni.

Sportpályázat  benyújtásának  határideje  28-a.  Egy  pályázatíró  cég  vállalta  a  pályázat 
elkészítését  díjmentesen.  Legénd,  Alsópetény  településeken  is  ők  készítették  el. 
Amennyiben nyer a pályázat 3% sikerdíjat kell fizetni.

Lesz  egy  pályázat  játszótér  felújítására,  kialakítására,  50%-50%-os  arányban.  Kérdés, 
hogy hol legyen, a temetőnél, ahol már a régi játszótér is volt, vagy más helyen.

     Tóth Károly képviselő: ismer egy céget, amely játszóterek építésével foglalkozik, utána  
     érdeklődik.

     Bóbis Péter képviselő: a játszótér helye jobb lenne a parkban nem a temetőnél.

    Kelemen László képviselő: véleménye szerint is jobb lenne a játszótér a parkban.

     Kucsera András polgármester: tájékoztatásként elmondja, hogy a Postakanyarban a  
     kőfal ügyében a helyszíni bejárás március 10-én de. 10 órakor lesz.

2. Napirend

Kucsera András polgármester: elmondja, hogy a gépjárművásárlás ügyében jött össze ismét 
a testület.  Azt eldöntötte  a testület,  hogy vásárol autót,  csak azt  nem, hogy milyet.  Utána 
nézett  2,5  MFt-árban  lehet  használt  autót  venni  bőven,  2000-2003  évjáratosat  vegyes 
használatút. Vác Röné Partner Kft-nél járt és hozott néhány prospektust, van benne egyterű, öt 
üléses. Fiat pl 2 Mft, 2003. szeptember 30. 1,6-os, 16 szelepes. Interneten is nézelődött.

Tóth Károly képviselő: nem nagyobb a suzukitól, de nem rossz. Nem javasol használt autó 
vásárlását.  A három ajánlat  közül a „Kocsis-Autó Motor Kft” ajánlata a legkedvezőbb ezt 
javasolja elfogadásra.

Zachar Zénó alpolgármester: ha vesz az önkormányzat, akkor újat vegyen ne használtat. Jó 
lenne a nagyobb autó, de az már drága. 

Zachar Roland képviselő: használt autót lízingelni nem szabad, új autó vásárlását javasolja. 
Suzuki Ignis ára lett betervezve azt kell megvenni.

Balázs Ferenc képviselő: az Ignis nem kicsi autó, a csomagtartója az ülések lehajtásával elég 
nagy
Kucsera András polgármester: szavazást kér arra a javaslatra, hogy a „Suzuki Ignis” típusú 
1,3  GC,  ZCF,  PS,  2AB,  5DR +  AC felszereltségű  gépjármű  2,3  MFt  vételáron  kerüljön 
megvásárlásra   84  hónap  futamidőre  10%  önrész  befizetéssel  és  casco  max.  6  eFt 
megkötésével.



Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 8 fős jelenléttel 8 fő szavazott 5 igen 2 nem 1  
tartózkodás) a javaslatot elfogadja és határozatra emeli:

23/2006.(II.27.) számú kt határozat
Nézsa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  „Kocsis  Autó-Motor 
Kft” /Dunakeszi/ „Suzuki Ignis” gépjármű eladására tett 2,3 millió forintos ajánlatát és azt 
elfogadja.
A Képviselő-testület Nézsa Község Polgármesteri Hivatala részére ”Suzuki Ignis” típusú 1,3 
GC, ZCF, PS, 2AB, 5DR + AC felszereltségű gépjárművet vásárol.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, a hitelszerződés aláírására az 
alábbi feltételekkel:
A hitel futamideje: 84 hónap 
Kezdőrészlet: 10% , azaz a befizetésre kerülő önrész
Havi törlesztő részlet: 30.877,.Ft.
Casco: 3-6 eFt –ig.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  és  a  jegyzőt  a  további  intézkedések 
megtételére.
Határidő: azonnal.
Felelős: Kucsera András polgármester és Turcsán Mónika jegyző

Kucsera András polgármester:  javasolja  a  könyvtár  világításának  korszerűsítésére  és  az 
állmennyezet felújítására pályázat benyújtását, amelyhez saját erő biztosítása kb. 120 eFt.

Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (8 fős jelenléttel 8 fő szavazott 8 igen) a javaslatot  
elfogadja és határozatra emeli:

24/2006.(II.27.) számú kt határozat

Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a 
Magyar  Művelődési  Intézet  KÖZKINCS  pályázatára,  a  községi  könyvtár  világítás 
korszerűsítésére és állmennyezet felújítására.
A biztosított saját erő: 120.000,-Ft.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2006. március 6.
Felelős: a polgármester

Az elnök az ülést bezárja.

K.M.F.
Kucsera András Turcsán Mónika
polgármester         jegyző

Zachar Zénó Tóth Károly
 jkv.hit.    jkv.hit.




