
Nézsa Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

23. számú

Jegyzőkönyve

Készült: Nézsa Község Művelődési Házában 2006. december 8-én 18.00 órakor tartott  
               képviselő-testület közmeghallgatásáról.

Jelen vannak:  Kucsera András polgármester  
                          Zachar Zénó alpolgármester   
                          Balázs Ferenc képviselő
                          Balogh István képviselő  
                          Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő                                       

   Majer Csaba képviselő
                          Szarka Péter képviselő
                          Turcsán Mónika jegyző 
                          A lakosság részéről a mellékelt jelenléti ív szerint

Távol volt: Pazsitni Tünde képviselő

Meghívott vendégek: Gubó Zoltán r.őrnagy mb. kapitányságvezető
                                     Koczka László főmunkatárs
                                                                   
Az ülés elnöke: Kucsera András polgármester

Az elnök tisztelettel köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy (8 fő képviselőből 7 fő 
jelen van) az ülés határozatképes és azt megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja: Turcsán Mónika jegyzőt

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

Jegyzőkönyv-hitelesítőknek javasolja:  Zachar Zénó képviselőt

A  képviselő-testület   (6  igen  1  fő  nem  szavazott)  egyhangú  kézfelemeléssel  a  javaslatot  
elfogadja.                                       
                                                                 Szarka Péter képviselőt

A  képviselő-testület  (6  igen  1  fő  nem  szavazott)  egyhangú  kézfelemeléssel  a  javaslatot  
elfogadja.

Az elnök ismerteti az ülés tervezett napirendjét:

1. Beszámoló az önkormányzat 2006. évi működéséről
      Előterjesztő: Kucsera András polgármester



2. Bűnmegelőzés és közbiztonság helyzete
Előterjesztők: Gubó Zoltán  r.őrnagy mb. kapitányságvezető

3. Tájékoztató a település környezetvédelmi  és köztisztasági feladatairól
Előterjesztő: Koczka László főmunkatárs

4. Művelődési Ház bérbeadás diszkó rendezvényre
Előterjesztő: Kucsra András polgármester

5. Közérdekű kérdések, javaslatok a képviselő-testülethez
Előterjesztő: Kucsera András polgármester

A képviselő-testület egyhangú (7 igen) kézfelemeléssel a napirendi javaslatot elfogadja.

1. Napirend tárgyalása

Kucsera András polgármester:  tisztelettel  köszönti a meghívott  vendégeket,  a képviselő-
testület  tagjait  és  minden  jelenlévőt.  Bevezetőként  elmondja,  hogy  2006.  október  1-jén 
megtartott  helyhatósági választások eredményeként új képviselő-testület  alakult.  Sajnálattal 
jegyzi  meg,  hogy  a  Szlovák  Nemzetiségi  Önkormányzat  nem alakulhatott  meg,  melynek 
hiányát nagyon fogják érezni a rendezvényeken.
Az október 23-iki megemlékezés alkalmára elkészült az emlékmű, és az azt körülvevő tér is 
megszépült. Méltó és meghitt megemlékezés volt, amelyért köszönet minden szervezőnek és 
résztvevőnek.
Idősek napján is sokan megjelentek és igen színvonalas műsort adtak a szereplők.
Öt nemzet képviselői jártak a községben, öt településsel ismerkedtek. Különböző fórumokon 
beszélték meg a tapasztalataikat. Ebéddel és rengetegféle süteménnyel, kaláccsal vendégeltük 
meg  őket.  Megtekintették  a  település  intézményeit,  a  templomot,  a  temetőben  található 
kálváriát. Az óvodás gyerekek rövid műsorral kedveskedtek a vendégeknek. Duna tv készített 
felvételt és riportot, amely látható is volt a közelmúltban. 
A Rétság Kistérség Többcélú Társulás új vezetőséget választott. Elnöke Mezőfi Zoltán Rétság 
Város polgármestere lett,  korábban a Nagyorosz-i polgármester volt. Három alelnök is lett 
választva.
Regionális hulladéklerakóról: öt régió 105 települését öleli fel. Pénzügyi kötelezettsége is van 
az önkormányzatoknak, belépési díj, tagdíj. A projekt lakosságszám arányosan határozza meg 
az önerő összegét. Nézsa vonatkozásában 2.226 eFt, amelyet a költségvetésben tervezni kell. 
A társulás ún. önerő alaphoz nyújtott be pályázatot.

2006. évben többnyire területfejlesztési pályázatok voltak, amelyeken sikeresen vettünk részt. 
Helyi utak felújítása pl Ady út. Az egészségügyi intézmények – orvosi, fogorvosi rendelő – 
épületeinek  felújítása,  a  Művelődési  Ház  tető  felújítása  és  belső  felújítása  megtörtént,  az 
óvoda fűtéskorszerűsítése is megvalósult, 2007-re áthúzódik a nyílászárók cseréje.

A ravatalozó felújítása elmaradt, mivel a benyújtott pályázat nem nyert.

Pályázatot  nyújtottunk  be  az  Alkotmány  utca  felújítására  is,  de  az  sem  nyert  kedvező 
elbírálást.



Rendezési  terv  módosítást  hajtott  végre  a  képviselő-testület:  ennek  legfőbb  indoka  külső 
vállalkozók  kezdeményezése  volt.  Üdülőpark  kialakítása,  horgásztó  kiépítése,  valamint 
Idősek  Otthona  üdülőpark  kialakítása.  A  vállalkozók  vállalták  a  módosítással  járó  teljes 
költséget, amelyet az önkormányzat számlájára is utaltak. 

Elkészült  a külterületi  utak felújítása Galgaguta-Nőtincs  útszakaszon a 2-es útig.  Műszaki 
átadás  kedden  lesz.  A  belterületi  utak  javítása  nem  a  korábbi  egyezségnek  megfelelően 
alakult,  egyelőre  elfogadható  magyarázatot  nem  kaptak  az  önkormányzatok.  Nézsa 
vonatkozásában 500 m útfelújítás helyett 200 m valósult meg, de nem hagyjuk annyiban. 
Az árkok tisztítása, mélyítése és a bozótvágások sem az elvárásoknak megfelelően alakultak. 
A műszaki ellenőr nyilatkozata szerint minden a beruházási  program alapján készült,  attól 
nem lehetett eltérni.

Legéndi iskola bezárásának ügye:  a legéndi önkormányzat  képviselő-testülete  úgy döntött, 
hogy bezárja az iskoláját. A pedagógusok munkaviszonyának megszüntetése és illetmények 
és egyéb juttatások tekintetében nem tudtak megegyezni, így munkaügyi per indult. A bíróság 
a  legéndi  önkormányzatot  kizárta  és  a  nézsai  iskolát,  mint  intézményfenntartó  társulást 
nevezte  meg  jogutódnak  és  lett  alperes  az  ügyben.  Minden  károkozás  a  legéndi 
önkormányzatot terheli. Ebben a döntésben sem az iskola sem a társulás nem döntött, nem is 
szerepelt napirenden. Ezért érthetetlen a Legfelsőbb Bíróság döntése. Abban az esetben ha a 
legéndi önkormányzat képviselő-testülete nem vállalja föl ennek az ügynek a teljes anyagi 
kötelezettségét,  úgy  polgári  peres  útra  kell  terelni  az  ügyet.  November  30-án  a  legéndi 
képviselő-testület  ülésén  vettünk  részt  az  iskola  igazgatójával,  ahol  kedvező  elmozdulás 
történt  az  ügyben,  a  képviselő-testület  ajánlatott  tett  a  pedagógusoknak,  de  még  további 
egyeztetésekre lesz szükség. 

Az ANTSZ a  fogorvosi rendelő működését felfüggesztette, a sterilizáló gép és a fogorvosi 
szék  elavult  állapota  és  minősége  miatt.  Dr.  Aweiti  Mahmud  úrral  tárgyalt  a  képviselő-
testület, ahol megoldási javaslatok hangzottak el. Alsópetény és Keszeg társtelepüléseket  is 
meg kell keresni a rendelő eszközállományának fejlesztése ügyében. Kb. 5 millió forintból az 
eszközök és  az  épület  belső felújítása  is  megoldható  lenne.  Jelenleg  ellátás  a  Nógrádsápi 
rendelőben történik.

2007.  évi  költségvetési  koncepció  elfogadásának  határideje  december  15.   A  tervezés 
folyamata kezdődik. Ismét nehéz költségvetési év kezdődik.

Szennyvízberuházás:  a  közelmúltban  volt  egy  kisebb  föllángolás  ún.  Holland  Alapból 
nyerhető támogatásra. A képviselő-testület tárgyalt a vállalkozóval, de sok megválaszolatlan 
kérdés és bizonytalanság miatt nem lehetett a szerződés megkötéséig eljutni.  

Építési  telkek alakítása:  a helyhatósági  választások miatt  kissé lelassult  a folyamat,  de az 
ügyvédnél készülnek a szerződések. A villanyhálózat kiépítésére is van lehetőség. Ezért az 
önkormányzatnak nem kell fizetni. A víz, gáz, út kiépítése már önkormányzati feladat. Erre a 
célra fejlesztési hitel felvételére lesz szükség.

Belterületi utak: az Árpád út teljes átépítésére a tervek elkészültek, több ütemre bontva. A 
Hűtőház  felé  vezető  mezőgazdasági  külterületi  útra  is  készült  terv.  Várjuk  a  pályázati 
lehetőséget.



Sok  probléma  van  az  építési  törmelék  elhelyezésével.  Az  önkormányzat  biztosított  egy 
területet erre a célra, de kezd szemétteleppé átalakulni. Ezért meg kellett szüntetni. A jövőben 
szigorúbb szabályok szerint kell az építési törmelék elhelyezését engedélyezni. Dudás Mihály 
vállalkozó saját költségére felajánlotta segítségét és tereprendezést végzett.

Szervezeteinkről, egyesületeinkről: A Sportegyesület közgyűlésén vettünk részt. A labdarúgó 
szakosztály  jól  működik.  Új  vezetőség  lett  megválasztva.  Számos  igény  merült  fel:  -  az 
önkormányzati  támogatás szinten tartása,  - pálya  tulajdoni helyzetének rendezése,  - öltöző 
fűtésének és szennyvízhálózatának megoldása.

Kulturális és Faluszépítő Egyesület: működése eléggé visszafogott, fel kell rázni és fiatalokat 
kell bevonni.

Teleház működése:  jelenleg jól működik a könyvtárral együtt, baba-mama klub is indult, a 
tánctanfolyam is nagyon népszerű.

A Szent Jakab kórus: Budapesten rádiófelvételen volt a Mária Rádióban.
Idősek klubja is újra szerveződött.

Polgárőrszervezet: működik, de leginkább rendezvényeink alakalmával nyújtanak segítséget. 
A járőrözést újra lehetne szervezni és példaértékű lenne, ha a képviselők közül is vállalnák.

Petyerák  István  nézsai  lakos: a  ciklusváltással  hogyan  áll  az  önkormányzat  pénzügyi 
helyzete?

Medvigy Miklós  nézsai  lakos:  mennyiben  használ  a  rendezési  terv  módosítás  a  falunak, 
milyen  hasznot  hoz?  Nem  kívánnám,  hogy  Nézsából  Bánk  legyen!  A  régi  falukép 
megőrzésére van e szabály? A Szondi út felújítása mikorra várható? 

Papp Katalin nézsai lakos: a szennyvízberuházásnál, a lakossági megtakarítás szervezésére 
nagyon oda kell figyelni, mert nem minden módszer vált be.

Kucsera András polgármester:  az önkormányzat  pénzügyi  helyzete  eléggé lehangoló.  A 
működési  hiány évről  évre nagyobb.  A költségvetés  egyensúlyát  folyószámlahotellel  lehet 
biztosítani,  ami  jelenleg  9  millió  forint.  Vannak  kifizetetlen  számlák  kb.  5  millió  forint. 
ÖNHIKI pályázaton  nyertünk  7.026 eFt-ot.  Korábban is  volt  már  nyertes  pályázat,  de  az 
elszámolásnál vissza kellett fizetni. Erre jövőre jobban oda kell figyelni. Az Önkormányzati 
és Területfejlesztési Minisztériumhoz is pályáztunk egyéb támogatásra.

Szondi út felújítása a Magyar Közút tulajdona, nem önkormányzati feladat annak felújítása. A 
kátyúzás miatt több telefon és levélváltás is volt. A jelenlegi külterületi utak felújítása nem 
szólt a belterületi utakra, csak a külterületi utakat tervezték meg. Egyezkedés volt arról, hogy 
a belterületből is felújítanak,  Nézsán 500m-t ebből csak 200 m valósult meg, amire a mai 
napig nem kaptunk kielégítő magyarázatot. 
A rendezési terv módosítása az önkormányzatnak nem került pénzébe. Egy olyan turisztikai 
fejlesztés lehetőségét teremtheti meg, ami ide vonzza az embereket. Ezáltal fejlődik a falu, és 
látogatottabb  is  lesz.  Idegenforgalmi  és  szórakozási,  valamint  szabadidő  eltöltésére  kínál 
lehetőséget.
A rendezési tervben van a hagyományos falukép megőrzésére is utalás, hogy milyen mértékig 
lehet eltérni.



Koczka László főmunkatárs: szeretné ezt a kérdést megválaszolni, hiszen a 80-as években ő 
adta ki az építési  engedélyeket.  A rendezési  terv ilyen  szigorú tilalmat nem ír elő,  kisebb 
eltérésekkel és a faluképbe még beillő épületek megépítése engedélyt kapott. Van lehetőség 
ilyen jellegű szabályozásra is. Alig van építkezés a faluban, és ha valaki akar, akkor nem azon 
van az önkormányzat, hogy bekorlátozza elképzeléseiben, hanem azon, hogy építkezzen és 
telepedjen le.
A  horgásztóval  kapcsolatban:  üdvözölni  kell  minden  magántőke  jellegű  fejlesztést  a 
településen, hiszen az gazdagítja a falut infrastrukturálisan és turisztikailag is. Üdülő falu van 
Legénden, és Alsópetényben is megindult az ilyen jellegű fejlesztés. 

2. Napirend tárgyalása

Gubó  Zoltán  r.őrnagy,  mb.kapitányságvezető:  röviden  elmondja  a  bűnmegelőzés  és 
közbiztonság lényegét. A rendőrség felé elvárás: hogy elfogja az elkövetőket, majd megfelelő 
ítéletet  kapjon.  Fontos  a  lakosság  közreműködése  is  abban,  hogy a  saját  portáján  rendet 
tartson,  zárja  az  ajtót  és  figyeljen  a  szomszédjára,  jelezzen  ha gyanúsat  észlel,  egyszóval 
működjön együtt a polgárőrséggel és a rendőrséggel. 
Közbiztonság: Sajnos a rendőrség állomány is kevés 2 pár jut 25 településre. 
Véleménye szerint Nézsa szerencsés helyzetben van, mert csak csekély bűncselekmény fordul 
elő.  Leggyakrabbak  a  vagyon  elleni  bűncselekmények:  betörés,  gépkocsi  lopás,  baromfi 
lopás.  Magas  az  idősek  száma a  településen  is,  ezért  a  csalás,  a  trükkös  lopás  előfordul. 
Elindulnak a bűnözők Pécsről, Miskolcról stb és nehéz a felderítése ezeknek az ügyeknek. 
Jó  hír  is  van,  egy  ilyen  csapatot  ki  tudtak  emelni.  Siófok  környékéről  indultak,  majd 
Budapesten  és  környékén  álrendszámmal  közlekedtek.  Sok  segítséget  kap  a  rendőrség  a 
polgárőröktől.  Nagyon  jó  a  polgárőrökkel  az  együttműködés,  ők  ellenszolgáltatás  nélkül 
teszik a dolgukat. 
Aki idegent lát a településen, akár úgy hogy árul valamit jelezni kell azonnal. 
Egyre gyakoribb a fémlopás. 
Nem tesz jót, ha a határőr ellenőrzés megszűnik. 
Leggyakrabban a lakosság életében úgy jelenik meg a rendőr, mint közúti ellenőr. Ennek nem 
szokott senki örülni, de ez is a közbiztonsági célt szolgálja.

Kucsera  András  polgármester: több  estben  zavaró  a  mozgóárusok  hangszórós  zaja. 
Különösen  temetés  szertartása  alatt  vagy  akár  egy  vasárnap  délután,  amikor  többen 
pihennének.

Gubó Zoltán: javasolja, hogy ezekkel a cégekkel, vállalkozókkal fel kell venni a kapcsolatot 
és le kell szabályozni mikor jöhetnek a faluba.
SZEM: szomszédok egymásért mozgalom, felhívja a figyelmet arra, hogy időnként nézzen 
mindenki a szomszédjára, segítsék, figyelmeztessék egymást.
A diszkó kérdés: a szülők fiatalok örülnek hogy helyben van, a lakosság másik felét pedig 
zavarja.  Az lenne  az  ideális,  ha  hangszigetelt  épület  lenne.  Biztos  vonzza  a  drogot,  nem 
állíthatom  az  ellenkezőjét  volt  is  rá  példa  Nagyorosziban.  30  drogost  állítottak  elő.  Ez 
bűncselekmény és rendőrnek intézkednie kell. A szülők el sem akarják hinni, hogy gyerekük 
drogfogyasztó. A rendőrség diszkréten kezeli ezeket az ügyeket.
A  tűzoltóság,  mint  szakhatóság  komoly  előírásokat  támaszt  a  diszkó  rendezvény 
engedélyezéséhez. Felelős döntést kell hozni a testületnek ebben a kérdésben.
Megköszöni a közmeghallgatásra történő meghívását és beszámolóját befejezi.



3. Napirend tárgyalása

Koczka  László  főmunkatárs: köszönti  a  jelenlévőket  és  beszámol  a  község 
környezetvédelmi és köztisztasági feladatairól. A felkérést azért is kapta, mert ő foglalkozik 
ezekkel  az  ügyekkel,  felszólítást  küld,  ha  valaki  ilyen  jellegű  kötelezettségét  elmulasztja 
teljesíteni.  Ismerteti  a  köztisztaságról,  a  közterület  használatáról  és  az  állattartás  helyi 
szabályairól szóló önkormányzati rendeleteket. Sajnos nem népszerű ez a feladat, van jó és 
van rossz tapasztalata is. Néhány esetet kiemel: a fák gallyazása, hogy a járdán kényelmesen, 
akár esernyővel is lehessen közlekedni, le kell vágni, van aki ezt egy szóra elvégzi, van akit 
kötelezni  kell  rá.  Kóbor  kutyák:  szintén  vannak  olyan  ebtulajdonosok  akik  többszöri 
felhívásra sem tartják be a szabályokat, pedig ezzel veszélyeztetik az emberek testi épségét. 
Több estben  itt  is  szigorúan fel  kell  lépni.  Vízelvezető  árkok tisztántartása,  a  víz  szabad 
elfolyásának biztosítása. Az egész faluban nem megoldott a vízelvezetés, de amennyire lehet 
óvjuk a saját és a szomszéd ingatlanát. A füstölés: többen ezt is megszegik. 
Vannak akik kiválóan és példamutatóan tartják rendben portájukat, teszik a dolgukat. A rossz 
szomszédi viszony is hozzájárul a szabályok megszegéséhez. Megy a másikra mutogatás. 
A  képviselő-testület  2007.  évben  kiemelt  célul  kívánja  kitűzni  a  falu  köztisztaságának 
betartását.  Az  árkok,  vízfolyások  rendezését.  Kérjük  a  lakosságot  legyenek  partneri  az 
önkormányzatnak ebben. Mindannyian azt szeretnénk, ha szép, tiszta környezetben élnénk.
A  járda  mellett  több  fa  kivágását  engedélyezte  az  önkormányzat,  mert  a  fa  gyökerei 
felemelték  és  balesetveszésessé  tették  a  közlekedést.  A fák  pótlása  tervezve  lesz  a  2007. 
évben.
A téli  hó eltakarítása is az ingatlan tulajdonosának a feladata. Vannak lakatlan ingatlanok, 
azok előtt az önkormányzat közmunkásokkal megoldja, vagy akár a szomszéd is besegíthet.
Az  építési  hulladék  lerakó  nem  legális  ezért  be  is  lett  szüntetve.  Keveredett  már  a 
szemétlerakóval. 
Megkéri a jelenlévő lakókat, hogy segítsék az önkormányzat munkáját, legyenek partnerei a 
közös cél elérésében. Vannak elvárások 

Kucsera Andrásné igazgató:  a szomorú az,  hogy a felnőttek is eldobálják a szemetet.  A 
napokban  történt,  hogy  reggel  a  takarítónők  az  iskola  ajtajában  egy  dobozban  kutyákat 
találtak, valaki oda tette le őket. Ennek is lenne más megoldása.

Papp Árpád nézsai lakos: véleménye szerint a nem állandóan lakott ingatlanok előtti járda 
takarítását a tulajdonosnak kell megoldani, vagy az önkormányzat egyszerűen számlázza ki az 
ott elvégeztett munka díját. Ma már ez nem divat, hogy a szomszéd letakarítja mások előtt a 
járdát.

Pazsitka József nézsai lakos:  nehéz helyzetben van az önkormányzat, sok az adóssága. A 
fogorvosi rendelőre négy év alatt mennyit költött az önkormányzat?

Tóth József nézsai lakos: a csatornahálózattal kapcsolatosan van-e már valami konkrétum?
A hűtőház felé vezető út felújítása már évek óta húzódik. A téli-nyári csapadékvíz lezúdul a 
hűtőház udvarára és minden egyes alkalommal az iszapot el kell távolítani.  A vízelvezetés 
megoldására 4-5 évvel ezelőtt már volt kísérlet, de nem lett befejezve. Kéri, hogy a hűtőház 
mögött oldják meg a víz elvezetését, mert ez nemcsak neki, de az ott lakóknak is bosszúságot 
okoz.



Környezetvédelemmel  kapcsolatban:  sajnos  az  útszélén  eldobálják  a  szemetet,  pedig  van 
hulladékszállítás  heti  rendszerességgel.  A lakosokat  oktatni  kellene  a  környezetvédelemre, 
felhívni figyelmüket a szemetelés káros következményeire. 

Sportegyesület:  62  fő  igazolt  játékos  van,  40  fő  aktívan  versenyzik  a  II.  osztályban.  A 
szükséges pénzt úgy szedegetik össze önkormányzattól és egyéb támogatóktól. Megköszöni 
az önkormányzat  és a nemzetiségi önkormányzat  támogatását  és kéri,  hogy a 2007. évben 
legalább a támogatás szinten tartását tervezze az egyesület számára.

Bóbis János nézsai lakos:  visszatérő jelzésként megemlíti a magasfeszültségű vezetéket a 
Park utcában. Az ÉMÁSZ három alaklommal valóban gallyazta a fákat, de 1/10 részélt sem 
csinálták meg. Véleménye szerint továbbra is veszélyes, ha esik az eső és az ágak ráhajlanak a 
vezetékre szikrázik. Ezeket a fákat ki kellene vágni, egyébként az utcában úgy sincs járda. 
Apró kőből ki  lehetne szórni.  A gyerekek,  a sportolók,  a hűtőházba járók és az ott  lakók 
érdekében.  A  kamionforgalom  miatt  az  út  már  kátyús,  járhatatlan  és  a  gázvezeték  is  az 
útpadkán van. A gyalogosok érdekében meg kellene oldani a biztonságos közlekedést. 

Lényi  János  nézsai  lakos:  hiányolja,  hogy  nincs  lomtalanítás,  hajnalban  dobálják  ki  az 
autókból a szemetet.

Kucsera András polgármester:  a fogorvosi rendelő vállalkozásban működik, az eszközök 
önkormányzati tulajdont képeznek. Az eszközök javítása, karbantartása folyamatos volt, de itt 
már a probléma az, hogy elavult elrozsdásodott eszközök vannak. Három település lakosságát 
látta el, a fejlesztés is a három önkormányzatot kellene hogy terheljen. Van megállapodás, 
amely szerint havonta pénzbeli támogatást kap a doktorúr minden önkormányzattól. Felül kell 
vizsgálni ezt is és megoldást kell találni a rendelő újraműködtetéséhez. 

Pazsitka  József  nézsai  lakos:  véleménye  szerint  luxus  egy  személyautó  fenntartása,  ha 
ennyire el van adósodva az önkormányzat.

Kucsera  András  polgármester:  az  egészségügyi  intézmények  (orvosi,  fogorvosi) 
épületeinek  külső  felújítása  meg  lett  oldva  pályázati  pénzből.  Az  eszközfejlesztés  lesz  a 
következő sürgős feladat. 
Szennyvízberuházás: az engedélyezési tervdokumentációk megvannak a pályázati lehetőséget 
keressük, pénzt kell szerezni hozzá.
A belterületi és a mezőgazdasági út felújítását csak pályázati erőből lehet megvalósítani. A 
csapadékvíz elvezetését valóban meg kell oldani. A Park utcán lezúduló víz veszélyezteti a 
Dózsa utca lakóit.
Kétszeri  nekifutása  is  volt  az  ÉMÁSZ részéről,  de   nem megfelelően  végezték  el  a  fák 
gallyazását. Újra felhívjuk a figyelmüket. 
A park szélén járda kialakítása „sétány” jelleggel már felvetődött javaslatként a képviselő-
testület ülésén,  döntés még nem született.
Lomtalanítás:  elmaradt,  mert  elég  drasztikus  árat  szabott  a  szolgáltató.  Az  idei 
megállapodásba rögzíteni fogjuk a lomtalanítás idejét.



4. Napirend tárgyalása

Kucsera András polgármester:  lakossági bejelentés érkezett a képviselő-testülethez 20-30 
család részéről azzal a kéréssel, hogy legyen nyugalom és csend a faluban, hogy a dolgozni 
járók és az idős emberek pihenését ne zavarja se italbolt hajnalig tartó zaja, sem a diszkóba 
idecsődülő  fiatalság.  Véleményük  szerint  ez  kárt  okoz  a  falunak,  nem  hasznot.  Ha  a 
képviselő-testület a faluért dolgozna erre nem is kellene felhívni a figyelmét. 
A képviselő-testület több alkalommal tárgyalta már a diszkó ügyét. Készült megállapodás a 
Művelődési Ház  bérbeadására, de az abban foglaltakat a bérbevevők nem tartják be. Például: 
a dohányzás, az italfogyasztás, a nagy hangerő.  A szakhatóságok bevonása megtörtént, és 
csak  az  előírásoknak  megfelelő  tűzrendészeti,  ANTSZ  előírások  figyelembevételével 
működhet. Ezt mind figyelmen kívül hagyják. A szervezők tettek ígéretet a rend fenntartására, 
de nem valósult meg belőle semmi. Meg lehet nézni a parkettát, a székeket mennyire tönkre 
van téve. A képviselő-testület újra fogja tárgyalni, és felülvizsgálja a bérleti díj összegét. 
A diszkó mellet vannak érvek és ellenérvek is, ezért nem egyszerű a döntés sem.

Koncz István igazgatóhelyettes:  véleménye szerint nem elfogadható az, hogy a tornaterem 
van kiadva diszkó rendezvényre.  A gyerekek ebben a helyiségben tornáznak, és ez joggal 
felháborítja a nevelőket, és a szülőket. Ez az épület tornaterem és kultúrház elsősorban. Az 
önkormányzatnak a feladata, hogy biztosítsa az iskola számára a testnevelési órák biztonságos 
feltételeit.  A  szervezők  semmilyen  szabályt  nem  tartanak  be.  A  helyiségben  folyik  a 
dohányzás, az italfogyasztás, és rágógumik vannak beletaposva a parkettába, ragad minden és 
üvegszilánkok vannak. A gyerekek váltócipővel jönnek be, de fölöslegesen. Lakkozás már 
nincs a parkettán a sok súrolástól, és két óra után a gyerekek porban végzik a gyakorlatokat. 
Javasolja, hogy a diszkó megrendezése legyen a volt magtár épületében.

Papp Árpád nézsai  lakos:  a képviselő-testületnek  mikor  meghoz egy ilyen  döntést  vagy 
megváltozat meg kell vizsgálnia azt is, hogy valóban valós igényt elégít-e ki a diszkó? Kik 
járnak ide Nézsaiak,  idegenek stb. A diszkó megrendezése nem kevés készülődéssel jár a 
szervezők részéről sem, tehát nagy valószínűséggel megéri nekik. Meg kell nézni, hogy  a 
kiszabott  bérleti díj összege és a rezsi költség milyen hasznot hoz az önkormányzatnak, van e 
eredmény tartalma. Hogyan jelentkezik ez az iparűzési adóban? Természetesen figyelembe 
kell venni azt is, hogy az itt lakókat mindez mennyire zavarja. Látható, hogy a Művelődési 
Ház le van lakva, nem a rendeltetésének megfelelőn van használva. A székek, az asztalok, a 
parketta.  Azon is  el  kell  gondolkodni,  hogy vajon  3-5 év múlva  lesz  e  a  falunak olyan 
épülete,  ahová az „egész falu” elfér,  tud-e az önkormányzat  újat építeni:  A képviselőknek 
felelősséggel  kell  dönteniük  ebben  a  kérdésben.  Van  rizikója,  de  nem  biztos,  hogy  erre 
szüksége van a falunak. Kéthetente egy autó az árokban landol.
Megkerültük  ezt  a  személyautó  kérdést.  Nagy felháborodást  váltott  ki  sokakban.  Mennyit 
spórol ezzel az önkormányzat, megéri-e fenntartani, ha nem meg kell tőle szabadulni.

Maszlik  László  nézsai  lakos:  a diszkó kérdéséhez  kíván hozzászólni.  Véleménye  szerint 
ennek az épületnek is megvan a kiszámított és engedélyezett befogadóképessége. Tudomása 
szerint 200-300 fő körül van. Egy diszkó alkalmával 600 fő is tartózkodik az épületben. Arról 
nem is beszélve, hogy mekkora zajjal jár, mennyi a részeg fiatal, akik hangoskodnak, törnek, 
rongálnak  az  utcán  és  rengeteg  szemetet  dobálnak  szét.  Ez  megy  kéthetente  és  ez  ellen 
tiltakozik sok lakó. Panasz van a reggeli autóbuszjáratokon is, az ittas fiatalokra.



Petyerák István nézsai lakos:  felhívja a figyelmet arra, hogy az iskolától a magtárig nincs 
járda, a gyerekek a sárban kénytelenek átjárni, valahogy rendezni kellene a magtár környékét.

Kucsera Andás polgármester:  sajnálja, hogy a diszkó rendezői nincsenek jelen, mert így 
elég egyoldalúnak tűnik a dolog.  Bőven vannak nyomai  a  diszkónak,  csak a  padlóra kell 
lenézni.  A bérleti  díj:  50  eFt  +  rezsiköltség.  A tavalyi  közmeghallgatáson is  volt  téma  a 
diszkó, de akkor többségében azok voltak, akik a diszkó mellett érveltek. A fiatalok helyben 
szórakoznak,  nem  ülnek  autóba,  nincs  baleset.  A  nagy  hangerő  lehet  okozója  az  épület 
szerkezeti romlásának is. 
A  gyerekek  átjárása  a  tornaterembe  elég  rendezetlenül  zajlik.  Vannak  pedagógusok  akik 
együtt jönnek a gyerekekkel, de sajnos nem ez a jellemző.

Koczka  László  főmunkatárs:  a  Művelődési  Ház  épületszerkezetéről  mond  néhány  szót. 
1987-ben épült bádogfedés: horgonylemez, táblás lemezekkel fedett és már legalább 10 éve 
beázik több helyen.  Évek óta keresett az önkormányzat  bádogost a megjavítására,  de nem 
vállalta  senki.  Az épület  tervezőjével  is  sikerült  felvenni  a kapcsolatot,  de segítséget  nem 
tudott nyújtani. Az idén sikerült a tetőfedést megjavítani pályázati pénzből.

Bóbis Péter nézsai lakos:  javasolja, hogy vissza kell nyúlni odáig, aki tervezte és építette. 
Rossz referenciának is bemutatható.

Koczka  László  főmunkatárs:  ezek  az  anyagok  10  évet  bírtak  ki,  az  anyagnak  lejárt  a 
garanciája.

Kucsera András polgármester megköszöni a lakosság aktív jelenlétét  az ülésen, hasznos 
hozzászólásait és  javaslatait.
Az ülést bezárja.

K.M.F.

Kucsera András Turcsán Mónika
 polgármester          jegyző

Zachar Zénó                     Szarka Péter
                                      jkv.hit.                              jkv.hit.


