
Nézsa Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

24. számú

Jegyzőkönyve

Készült: Nézsa Község Polgármesteri Hivatalában 2006. december 14-én 18.00 órakor tartott 
               képviselő-testület üléséről.

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

   Majer Csaba képviselő
                          Pazsitni Tünde képviselő
                          Szarka Péter képviselő
                          Turcsán Mónika jegyző

Távol volt:   Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő  (véradás miatt késik)  

Meghívott vendégek: Zachar Kázmérné vezetőóvónő
                                     Kucsera Andrásné igazgató
                                     Matus Andrásné pénzügyi-gazdálkodási ea.
                                     Pazsitni Ferencné pénzügyi-adóügyi ea.

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:  Pazsitni Tünde képviselőt

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

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



Az elnök ismerteti az ülés tervezett napirendjét:

1. Az önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepciójának tárgyalása és elfogadása
      Előterjesztő: Kucsera András polgármester
                           Zachar Kázmérné vezetőóvónő
                           Kucsera Andrásné igazgató
                     

      2.   Körjegyzőség alakításának kezdeményezése
            Előterjesztő: Turcsán Mónika jegyző

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

1. Napirend tárgyalása

Kucsera András polgármester: a napirend tárgyalása előtt röviden beszámol a december 8-
iki közmeghallgatás óta történt főbb eseményekről. A közmeghallgatáson kevesen voltak, de 
aktív volt a részvétel. Az elhangzottakkal foglalkozni kell és a lehetőségekhez mérten meg is 
kell valósítani.
Biztosítási ügynökök keresték fel a hivatalt és ajánlatot tettek az önkormányzat ingatlanaira, a 
gépjármű kötelező felelősségbiztosításra, és a polgármesteri tisztség megszűnésének esetére 
egy takarékossági lehetőségre. Amennyiben a polgármester nem kerül újraválasztásra 3 havi 
és lehetőségként további 3 havi illetményének megfelelő juttatást  kell  kifizetni.  Az összeg 
előtakarékosságára  van  lehetőség.  Az  összegyűjtött  összeg  -  amennyiben  nem  kerül 
kifizetésre  –  más  célra  is  felhasználható.  A  korábbi  ciklus  végén  volt  ilyen  kifizetési 
kötelezettsége az önkormányzatnak.
Néhány ifjúsági sportoló heti egy alkalommal szeretne a tornateremben edzeni. Felvállalják a 
takarítási költségeket. 
Bíró Attila Ady utcában építkezik és házszám meghatározása ügyében kéri az intézkedést.

Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő megérkezik az ülésre.
A képviselő-testület létszáma 8 főre változik.

A  10  millió  forintos  fejlesztési  hitel  felvétele  szükséges,  mert  így  lett  a  költségvetés 
módosítása elfogadva, és az ÖNHIKI pályázat jövő évi elszámolás feltételei is ezt kívánják. 
Az ÖNHIKI pályázaton nyert támogatás 7.026 eFt, amely a működési feltételeket segíti.
A fejlesztési hitelből kizárólag a telekalakítás, víz, gáz, úthálózat építése finanszírozható.
A Gesztenye sor 1. szám alatti lakás a költségvetésben értékesítési céllal van betervezve, ami 
ez idáig még nem valósult meg.
Fogorvosi  rendelő  ügyében  közösen  a  doktorúrral  megtekintik  a  körülményeket  és  a 
társtelepülések polgármestereivel közösen leülnek tárgyalni.
ANTSZ részéről Rottek Jánosné megnézte a fogorvosi rendelőt és jegyzőkönyvet vett fel.
Az ANTSZ Rétsági  Kirendeltsége  az  1959-6/2006.  számú határozatában  felfüggesztette  a 
Nézsa  Szondi  út  107.  szám  alatti  fogorvosi  rendelő  működését.  A  fogászati  ellátást  a 
nógrádsápi rendelőben látják el. 

Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő: véradás volt ma, 50 fő vett részt. 



Balázs  Ferenc  képviselő:  a  külterület  út  átadása  felől  érdeklődik.  Kifogásolja  a  műszaki 
ellenőr munkáját is, nem érti, hogy vehette át a munkát, amikor a gallyak belógnak az útra az 
autókról  a  tükröt  leverik.  Az  árkok  nincsenek  kiásva,  facsonkok  maradtak,  amelyek 
balesetveszélyesek.

Kucsera András polgármester: kedden megtörtént a műszaki átadás, nem volt rá lehetőség a 
problémák előterjesztésére. Teljesen protokolláris volt az összejövetel.

Pazsitni Tünde képviselő:  a személyautó kötelező felelősségbiztosítása hol volt és hol lesz 
megkötve? A fejlesztési  hitel  felvételével nincs az önkormányzat  elkésve, az idén ez még 
megvalósulhat? Minden önkormányzat most tárgyalja a költségvetési koncepcióját, igyekezni 
kell a fogorvosi rendelő ügyében megtenni az intézkedéseket Alsópetény és Keszeg felé.

Kucsera  András  polgármester:  Allianz  Hungáriánál  volt,  de  most  a  legkedvezőbb  a 
Postánál  az  ajánlat,  egyébként  a  ZUK tűzoltóautóra  is  ott  van  a  biztosítás  megkötve.  Új 
megállapodást kell kötni a fogorvosi rendelő fejlesztésére.

Balogh István képviselő: el lett már döntve milyen értékű szék lesz vásárolva?

Kucsera  András  polgármester:  az  ANTSZ-től  volt  ma  kint  egy  szakfelügyelő 
jegyzőkönyvet vett fel a rendelő körülményeiről. 

Balázs Ferenc képviselő: a rendelőben a fűtés hogyan működik tovább? A téli fagytalanítás 
miatt hívja fel a figyelmet. Minél előbb össze kellene ülni a polgármesterekkel ez ügyben.

Kucsera András polgármester: villanykályha üzemel.

Zachar Zénó alpolgármester: javasolja a megállapodás felülvizsgálatát.

Majer  Csaba  képviselő:  mindenképpen  rá  kell  a  többi  települést  is  szorítani,  hogy 
vállaljanak a költségekből. Teljesen ingyen nem járhatnak csak úgy ide.

Matus  Andrásné  pénzügyi  ea.:  2002-ben  lakosságszám  arányosan  kiszámláztuk  a 
költségeket, de nem voltak hajlandók fizetni.

Balázs Ferenc képviselő: a dr. úr megkapja a tb finanszírozást, akkor ő is járuljon hozzá az 
eszközök beszerzéséhez. 

Kucsera Andrásné igazgató:  véleménye szerint a dr. úr le is mondhatna az önkormányzati 
támogatásról és az már elég is lenne a lízingre.

2. Napirend tárgyalása

Kucsera  András  polgármester:   a  képviselő-testület  kérése  elkészült  a  körjegyzőség 
alakításáról szóló előterjesztés. Javasolja, hogy a képviselő-testület írásban kezdeményezze 
Alsópetény és Keszeg önkormányzatainál  a körjegyzőség létrehozását.  Egyáltalán látnak e 
lehetőséget  erre  és  tudna  e  a  három  falu  közösen  dolgozni.  Korábban  a  Legénd-i 
Önkormányzat  is  megkeresett  körjegyzőség  alakítási  szándékkal,  de  végül  nem a  Nézsát, 



hanem  Nógrádsápot  választották.  Elsősorban  Nézsa  székhellyel  kellene  felvázolni  az 
elképzelést. 

Pazsitni Tünde képviselő: a székhelynek talán nincs akkora jelentősége, ezzel ne riasszuk el 
őket. A körjegyző úgy is minden településen lesz.

Kucsera  András  polgármester:  érdeklődtünk  Nőtincs  Körjegyzőségénél,  hogyan  is 
működik. Három önkormányzat alkot körjegyzőséget – kezdetektől így működik – Nőtincs, 
Felsőpetény,  Ősagárd.  13 millió  forint  állami  normatívát  kap,  a többi  pénzt  a  települések 
adják össze lakosságszám arányosan.  Éves költségvetése  42 millió  forint,  ebből  35 millió 
forint bér és járulék, és 7 millió forint egyéb dologi kiadás. A három önkormányzatnak is van 
külön költségvetése. A körjegyzőségben 9 fő köztisztviselő dolgozik. 4 fő pénzügyes, 3 fő 
igazgatási  ügyintéző,  2  fő  hivatalsegéd.  Működési  rendje:  kiszállás  van  a  településekre: 
körjegyzős, igazgatási  és pénzügyi előadókkal heti egy nap ügyfélfogadás. Vagyona nincs a 
körjegyzőségnek.  Évente két beszámoló van közös képviselő-testületi  ülésen.  A körjegyző 
részt vesz egy adminisztrátorral minden önkormányzat képviselő-testületi ülésen. 
A Nógrádsáp-Legénd körjegyzőség működése teljesen más rendszerű. Ott maradt a hivatal. 

Zachar  Zénó  alpolgármester:  javasolja,  hogy  fel  kel  venni  kapcsolatot  Alsópetény  és 
Keszeg önkormányzat Képviselő-testületeivel. Kérni kell, hogy nyilatkozzanak szándékukról, 
kívánnak-e  Nézsával  körjegyzőséget  alakítani.  Utána  a  részletekben  közösen  kell 
megállapodni, addig nincs értelme a részletekbe belemenni. 

Balogh István képviselő: elmondja, hogy ő úgy hallotta, hogy Alsópetény és Keszeg együtt 
akarja a körjegyzőséget létrehozni.

Majer Csaba képviselő: Nézsának adottak a feltételei, de próbáljunk meg előnyt kovácsolni 
ebből, elsősorban ne ők diktáljanak, de legyen közös megegyezés. Nem mindegy az sem ki a 
körjegyző, hová húz, ne dolgozzon Nézsa ellen.

Pazsitni Tünde képviselő: a körjegyzőnek minden falut egyformán kell képviselnie.

Majer Csaba képviselő:  a vagyonmegosztáskor is Nézsa rosszul járt, most ne ez történjen, 
hanem előnyösen jöjjön ki.

Zachar  Zénó  alpolgármester:  egyelőre  az  lenne  a  cél,  hogy  együtt  akarjanak  működni 
velünk. 

Turcsán Mónika jegyző: meglévő körjegyzőséghez is lehet csatlakozni.

Balázs Ferenc képviselő: a Nógrádsápi körjegyzőséghez nem volna jó csatlakozni, mert ott is 
van iskola.

Turcsán Mónika jegyző:Előterjesztés Körjegyzőség alakítása tárgyában 
Fő szabály: 

- megyén belül, egymással határos községek alakíthatják meg a körjegyzőséget.



A helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi LXV. törvény  40. § (1) 
bekezdése  szerint:  a körjegyzőség  alakításáról az  érdekelt  települések  képviselő-testületei 
állapodnak meg. Körjegyzőség év közben is alakítható.
A megállapodást  a  polgármesterek  (jegyző)  készítik  elő,  írásba  foglalják  és  a  képviselő-
testületek együttes ülésen vagy külön-külön ülésen vitatják meg és hagyják jóvá.

Megállapodás tartalmi elemei: 

- a megállapodást kötő önkormányzatok megnevezése
- az elhatározást a körjegyzőség létrehozásáról
- a körjegyzőség székhelyét, a körjegyzőség elnevezését
- a  körjegyzőség  fenntartásához  való  hozzájárulást  (%-ban  állapítja  meg,  és  a 

körjegyzőség  költségvetéséhez  való  hozzájárulást  összegszerűen  ennek  arányában 
megfelelően lehet kiszámítani)

- a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét
- községenként a helyszíni ügyfélfogadás napját, időtartamát
- a körjegyző főbb feladatait, kötelességeit, helyettesítés megoldását
- megegyezés a képviselő-testületek együttes üléseinek rendjében (min. évente két ülés 

szükséges:  egyik  a  körjegyzőség  költségvetésének  megállapítására,  a  másik  a 
zárszámadás elfogadására.

- A körjegyző köteles beszámolni a körjegyzőség munkájáról
- Az együttes  ülést  bármelyik  képviselő-testület  kezdeményezésére  össze  kell  hívni. 

Ilyen esetben a kezdeményező képviselő-testület gondoskodik a téma, az előterjesztés 
előkészítéséről.

- Melléklet  :  a körjegyzőség  ügyrendjét,  munkarendjét,a  munkaköröket  stb határozzák 
meg

- Együttes  döntéshozatal  módja  (úgy  járnak  el,  mintha  társult  képviselő-testületek 
volnának)

 

A  körjegyzőt a  képviselő-testületek együttes  ülése nevez ki.  A körjegyző kinevezéséhez a 
körjegyzőséghez  tartozó  képviselő-testületek  mindegyikének  minősített  többséggel  hozott 
egybehangzó döntése szükséges.
A körjegyző kinevezésének a feltételeit a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. 
törvény 8.§-a határozza meg.

Ebben az esetben – mivel új körjegyzőség alakításáról van szó – szükség van a körjegyző 
személyének  megpályáztatására  függetlenül  attól,  hogy  már  több  éve  jegyzőként 
tevékenykedik  abban  a  községben,  amelyikkel  körjegyzőséget  kíván  alakítani  a  települési 
önkormányzat.

A törvény 39.§ (3) bekezdése alapján: .  Ha viszont egy község csatlakozni kíván egy már  
meglévő  körjegyzőséghez,  nem  kell  a  jegyzőt  újraválasztani  és  pályáztatni  a  személyét.  
Ugyanis egy már meglévő körjegyzőséghez csatlakozás nem jelenti az eddigi körjegyzőként  
foglalkoztatott  körjegyző  (köztisztviselő)  munkaviszonyának  megszűnését.  Tehát  a  már 
meglévő körjegyzői munkaviszonyt nem érinti a csatlakozás, nem merül fel olyan ok, amely a  
körjegyzői  megbízás  megszűnését  eredményezné.  Mindezek  következtében  új  pályázat  
kiírására nincs lehetőség a körjegyző munkakörre vonatkozóan.



JEGYZŐ

FELMENTÉSE

A  köztisztviselők  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXIII.  Tv.  17.§  (1)  bekezdése  alapján  a 
közszolgálati jogviszony  felmentéssel akkor szüntethető meg, ha 
c) átszervezés következtében munkaköre feleslegessé vált;

17.§ (10) bekezdése alapján, ha körjegyzőség alakul ez olyan átszervezésnek minősül, amely 
alapján a jegyző közszolgálati jogviszonya felmentéssel a 17.§ (1) bekezdés c) pontja alapján 
szüntethető meg.

18.§ alapján: a felmentési idő 6 hónap. 

VÉGKIELÉGÍTÉSE

14 év közszolgálati jogviszony esetén: 
19.§ (2) bekezdés e) pont alapján 5 havi illetménynek megfelelő összeg.

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében a 17/A § az irányadó.

Költségvetési támogatás

Az alap-hozzájáruláson túl ösztönző hozzájárulás illeti meg. A 2007. évi költségvetési javaslat 
alap hozzájárulásként 370.000,-Ft/hó + ösztönző hozzájárulás.

Kucsera András polgármester:  javasolja,  hogy Nézsa  Község  önkormányzat  Képviselő-
testülete kezdeményezze körjegyzőség alakítását  Alsópetény és Keszeg Önkormányzatainál 
elsősorban Nézsa székhellyel.

Szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 8 fős jelenléttel 8 fő szavazott 8 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.

77/2006.(XII.14.) számú kt határozat    
Nézsa Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete  körjegyzőség létrehozását  kezdeményezi 
Alsópetény és Keszeg Önkormányzataival, elsősorban Nézsa székhellyel. 
A képviselő-testület utasítja Kucsera András polgármestert, hogy írásban keresse meg Laluja 
Imre Alsópetény és Majoros László Keszeg Község Önkormányzat polgármestereit és kérjen 
képviselő-testületi  szándéknyilatkozatot   körjegyzőség  létrehozására  vonatkozó 
kezdeményezésről.
Határidő: azonnal.
Felelős. Kucsera András polgármester.



Kucsera András polgármester: az önkormányzatnak 2 éves szerződése van a T-Mobile- el, 
ami 2007 márciusában lejár. Két évre 1 millió forintot fizetett,  reméljük meghosszabbítja a 
szerződést, és várható újabb bevétel.
A gyógyszertárban 3.000,-Ft átalányt fizet az önkormányzat a villanykályha után. Ezt vagy ki 
kell köttetni vagy a bérlőre kell terhelni.

Balázs  Ferenc képviselő: egyetért  javaslattal,  amennyiben a  kályha  nincs  használva  és  a 
bérlőnek sincs rá szüksége ki kell köttetni, vagy a bérlő viselje a költségeket.

Kucsera András polgármester: a ravatalozó egy helyiségében kelléktár üzemel, kérjen e az 
önkormányzat bérleti díjat? Ez már korábban is felvetődött kérdésként.
Személyautó ügyben, van lehetőség arra, hogy az autóra felragasztanak reklámot és ennek 
fejében az önkormányzatnak fizetnek,  ennek feltétele,  hogy az autót tisztán kell  tartani  és 
meghatározott km-t kell mennie. Ha a lehetőség él, akkor élni kell vele.

Majer Csaba képviselő: olyan tudomása van erről, hogy belépő díjat kell fizetni.

Pazsitni Tünde képviselő: nem mindenhol kérnek belépődíjat.

Kucsera  András  polgármester:  egyelőre  közcélú  keretről  nincs  információja  az 
önkormányzatnak,  de  abban  az  esetben,  ha  nem  lenne  2007.  évben,  akkor  Szarka  Péter 
részmunkaidős  foglalkoztatását be kell tervezni. Feladatként megkapná a teleház és könyvtár 
mellé a helyi újság szerkesztését is.

Majer Csaba képviselő: a közmunkások foglalkoztatását is meg kell jobban szervezni, akár a 
Péter felügyelheti, koordinálhatja azt is. Azért a fizetésért mások eljárnak dolgozni, amit ők a 
semmiért sokszor felvesznek. 

Kucsera András polgármester: kéri a képviselőtársait, hogy éljenek a jelzéssel,ha azt látják, 
hogy az önkormányzatnál foglalkoztatottak nem dolgoznak.

Balogh István képviselő: mennyi az önkormányzat kintlévősége?

Pazsitni Ferencné adóügyi ea.: gépjárműadó tartozása van 24 főnek ez pénzben 695 eFt-ot 
jelent.  Az  egy  éven  túli  tartozások  az  okmányirodánál  le  vannak  jelentve,  amelynek 
következménye  a  gépjármű  forgalomból  történő  kivonása.  Magánszemélyek  kommunális 
adója: 29 fő, ez 65 eFt-ot jelent. A befizetések folyamatosak. Iparűzési adó: a 3.800 eFt. Az 
önkormányzat legnagyobb adófizetője nem fizet, mert a csőd szélén áll.

Kucsera András polgármester: fiatalok heti egy alkalomra kérik a tornatermet sportolásra, 
Kis Gábor a felügyeletet vállalja.

Zachar  Zénó  alpolgármester:  javasolja  a  sitt  telep  rendbetételét,  és  az  út  kialakítását. 
Szervezetten kell megoldani az oda történő szállítást. Vállalja a fák és a bozótok kivágását 
Mrázik Attilával, de csak fokozatosan lesz a munka elvégezve.

Balázs Ferenc képviselő: javasolja Zachar Zénónak vállalja fel a sitt szállítását.

Zaschar Zénó alpolgármester: egyelőre nem tudja, mert az autója nincs levizsgáztatva.



2007. évi költségvetési koncepció tárgyalása

Turcsán Mónika jegyző: A költségvetési koncepció készítés jogi háttere

Az  önkormányzati  tervezés  munkafolyamatában  költségvetési  koncepció  kiemelkedően 
fontos, a költségvetést megelőző dokumentum.
217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 28. §-a alapján  költségvetési koncepciót kell készíteni. 

A költségvetési koncepciót
– a rendelkezésre álló központi információk,
– a helyben képződő bevételek, 
– az önkormányzat kötelezettségeinek,
– az  önkormányzat  gazdasági  programjában  megfogalmazott  feladatainak 

figyelembevételével kell összeállítani.

Véleményt kell kérni a lakosság és  civil szervezetek, érdekképviseletek képviselőitől is.
 
Vagyoni helyzet vizsgálata: 

Fizetőképesség, likviditási helyzet azt jelzi, hogy az önkormányzat tudja-e folyó bevételekből 
finanszírozni a folyó kiadásait, illetőleg milyen arányban rendelkezik rövid időn belül pénzzé 
tehető eszközökkel.

A költségvetés teljesítése alakulásának elemzése megmutatja a tervezés megalapozottságát, a 
pénzügyi teljesítés mértékét, valamint az egyes költségvetési feladatokra jellemző kiadásokat. 
A bevételek alakulásának vizsgálata (helyi adó alakulása).

 Tájékoztató a három negyedéves gazdálkodásról.

A  munkaerő,  a  létszám-  és  a  személyi  juttatások  elemzése.  A  költségvetési  szervek 
kiadásainak döntő hányada személyi juttatás és társadalombiztosítási járulék.

Koncepció tartalma 

– a gazdasági program célkitűzései
– a településfejlesztést szolgáló beruházások
– az adott évi rekonstrukciók, a felújítás és pótlás feladatai
– a működés és üzemeltetés programja

Prioritások és rendezőelvek

– a költségvetés egyensúlyának megteremtése, a stabilitás biztosítása
– az elfogadott  gazdasági  program stratégiai  feladatok időarányos  megvalósítása,  szükség 

esetén alternatív megoldások számbavétele
– a források és a kiadások összhangjának biztosítása



– az intézmények megfelelő szintű folyamatos működtetése
– a közterületek gondozása
– a helyi adókból önkormányzati forrás biztosítása
– a pályázati lehetőségek hatékony igénybevétele a feladatok megvalósításához
– az adósságszolgálati kötelezettségek teljesítése
– általános tartalék meghatározása
A  koncepció  készítés  időpontjában  nincs  pontos  információ  a  központi  költségvetésből 
származó bevételekről, amelyek a költségvetési törvény parlamenti jóváhagyásától függnek. 
Nem  ismertek  pontosan  az  önkormányzati  kötelezettségek  és  követelések  sem,  ezek 
véglegezésére az év lezárását követően kerülhet sor. Mindezeket a koncepcióban jelezni kell 
és az esetleges változásokkal számolni kell.

Bevételi keretszámok

jogcímek szerint:

– Önkormányzat sajátos működési bevételei
- Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
   (önkormányzati lakás értékesítése)
-Átengedett központi adók:
– Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások
– Átvett pénzeszközök
– Intézményi bevételek
– Bankhitel
Kiadási keretszámok 

– Működési kiadások
-Felújítások
– Beruházásokat
– Adósságszolgálat

(hitelek törlesztése, kamatfizetés)
– Tartalék

Ezek után a kiadási nagyságrend, valamint a reálisan beszedhető források ismeretében
meg kell állapítani, hogy összhangban van-e a költségvetés. 
Amennyiben  a  források  nem  fedezik  a  kiadásokat,  úgy  meg  kell  találni  azokat  a 
megoldásokat,  mind a bevételek,  mind a  kiadások területén,  amelyek által  a költségvetés 
egyensúlya megteremthető.

Megoldások lehetnek:

Bevételek területén:
– a helyi adórendeletek felülvizsgálata
– a kintlévőségek csökkentése
– törekedni  kell  a  különböző  pályázati  lehetőségeknek  a  hatékonyabb,  fokozottabb 

kihasználására
– az intézményi szinten is törekedni kell a saját bevételek növelésére, a különböző pályázati 

lehetőségek jobb kihasználására
– lakbérek, bérlemények felülvizsgálata
–  körjegyzőség alakítása



Kiadások területén:
– létszámgazdálkodás vizsgálata
– feladatok rangsorolása
– feladatellátáshoz szükséges kiadás vizsgálata
- szigorúan takarékos gazdálkodás 

Kucsera András polgármester: 
Előterjesztés
A Képviselő-testület 2006. december 14-iki ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  Törvény  70.§-a  alapján  az  általános 
önkormányzati  választás  évében legkésőbb december  15-ig kell  a testület  elé terjeszteni a 
következő évi költségvetési koncepciót.

A  Parlament  még  nem  fogadta  el  a  Magyar  Köztársaság  2007.  évi  költségvetését,  de  a 
benyújtott költségvetési törvény javaslat, így az önkormányzatokat érintő normatív támogatás 
várható összegének többségében rendelkezésre áll. 

A  feladatok  meghatározásához  szükséges  fedezet  bemutatása  érdekében  az  alapfeladat 
ellátásának  pénzügyi  szükséglete  a  várható  saját  bevételek  felmérése  megtörtént.  A 
rendelkezésre  álló  adatokból  összeállított  előzetes  költségvetési  bevételek  jövőre  is 
lényegesen elmaradnak a kiadási szükségletektől.

Az önkormányzatok törvényi keretek között önállóan határozzák meg költségvetéseiket, de a 
vonatkozó  jogszabályok,  illetve  azok  változásai  számos  ponton  meghatározzák  azok 
összeállítását.

- A  közigazgatási  területre  kimutatott  személyi  jövedelemadó  8  %-a  továbbra  is 
közvetlenül illeti meg az önkormányzatot. Pontos adat: 7.690.758,-Ft

- A törvénytervezetben szereplő normatív hozzájárulások fajlagos összege többségében 
a  2006.  évivel  azonos,  de  néhány  esetben  attól  elmarad  (település  üzemeltetés, 
intézményfenntartó  társulás,  közművelődés).  Lényegesen  változik  az  oktatási 
intézmények  finanszírozási  alapját  képező  feladatmutató  számítása.  A  gyermek  és 
tanulólétszám átlaga helyett,  szeptember 1-től belép a teljesítmény mutató számítás, 
mely alapján kismértékben csökken a központi támogatás.

- A  pénzbeni  és  természetbeni  ellátás,  lakásfenntartás,  közcélú  foglalkoztatás 
normatívája még nem ismert, így ezeket az idei szinten ütemeztük.

- Szociális ellátások alapját képező 25.800,-Ft-os nyugdíjminimum várhatóan 4 %-kal 
emelkedik, így az ehhez kapcsolódó ellátásoknál 26.830,-Ft-tal számoltunk. Továbbra 
is a kifizetett szociális ellátás 90 %-a igényelhető vissza.



- Közalkalmazotti  bértábla,  illetve  a  köztisztviselői  illetményalap  nem  változik.  A 
közalkalmazotti  pótlékalap  továbbra  is  19.600,-Ft.  A  pedagógusok  kiemelt 
munkavégzésért járó kereset kiegészítés számítási alapja 5.250,-Ft./fő.

- A minimálbér 63.000,-Ft-ról 65.500,-Ft-ra emelkedik.

- A költségvetési törvényjavaslat 51.§ (2) bekezdése alapján a helyben maradó szja 16,7 
%-ának  megfelelő  összeget,  …………..?,-Ft-ot  kötelező  céltartalékként  kell 
megtervezni, az feladattal nem terhelhető.

- Az  étkezési  hozzájárulás  adómentes  mértékeként  az  idei  összeget  –  étkezési 
utalványnál 4.500,-Ft-ra, természetbeni étkezésnél 7.000,-Ft – ütemeztünk.

- A  munkaadót  terhelő  járulékot  32  %-kal,  az  egészségügyi  hozzájárulást  1.950,-
Ft/fő/hó mértékkel számoltuk.

- Az 1 főre jutó adóerőképesség összegét a költségvetési javaslat nem tartalmazza, így 
annak mértékét az idei arányokat és a jövő évi várható helyi iparűzési adót figyelembe 
véve ütemeztük.

A rendelkezésre álló adatok figyelembe vételével összeállított előzetes költségvetés 180.000. 
e,-Ft-os összege az intézmények működtetése, az önkormányzati alapfeladatok ellátása mellett 
a szennyvízprogram 4.500 e,-Ft, regionális hulladéklerakó hozzájárulást 2.266 eFt,  építési 
telkek  kialakításához  10.000  eFt  hitelfelvétel  és  kamat  törlesztést,  valamint  fejlesztési 
feladatok tartaléka címen  …………..?,-Ft-ot.

BEVÉTELEK

A működési célú bevételek hitel nélkül:110.000 e,-Ft

Működési bevételek:  étkezési térítési díj, bérleti díj, szolgáltatási díj, közterület használat, 
eljárási díj.  Az étkezési  térítési  díjat.  Az étkezési  térítési  díjnál figyelembe vettük,  hogy a 
három és több gyermekesek, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 
csak  az  intézményi  térítési  díj  50%-át  fizetik,  illetve  a  rendszeres  gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő óvodás gyermekek ingyenesen étkeznek.

Helyi  adó bevétel:  kommunális  adót  a  kivetési  adatok  alapján,  változatlan  adómértékkel 
ütemeztük. Iparűzési adót változatlan adómértékkel ütemeztük.

Gépjárműadó bevétel  tervezett  összege:  5.000  e,-Ft.  A  gépjármű  adóztatás  alapja 
megváltozik,  nem a súly,  hanem a gépjármű teljesítménye lesz az adó alapja, és az adó a 
jármű  korától  függően  eltérő  lesz.  (Pl.:  forgalmi  engedély  kiadását  követő  3  évig  300 
Ft/kilowatt, 4-7 évig 260 Ft/kilowatt stb.) A személygépkocsik katalizátoros kedvezménye is 
megszűnik.  A  gépjárművek  teljesítményére  és  korára  vonatkozóan  még  adattal  nem 
rendelkezünk, így a tervezett bevétel becslésen alapul.



Személyi jövedelemadó: 

Központi  támogatás:  összege:  78.956 e,-Ft,  melyből  71.265 e,-Ft  állami  hozzájárulás  és 
7.691 e,-Ft átengedett személyi jövedelemadó. A tervezett összeg 33.533 e,-Ft nem haladja 
meg  az  ideit,  mint  2000  fő  alatti  kis  település  az  óvodai  és  alsó  tagozatos  létszám után 
kiegészítésre  leszünk  jogosultak.  A  központi  támogatások  jogcímeinek  részletezését  és 
mértékét a melléklet tartalmazza.

Működésre  átvett  pénzeszköz:   a  közhasznú  foglalkoztatás  támogatása,  Keszegtől, 
Legéndtől,  intézményfenntartó  társulásra,  valamint  a  többcélú  kistérségi  társulástól  bejáró 
tanulókra,, logopédiai ellátásra vonatkozó összeg.

Működési hitel előirányzata: 9.000.000,-Ft

Fejlesztési célú hitel: 10.000.000,-Ft

Fejlesztési  célú bevételek:  kommunális  adó bevétel,  lakástámogatásra  biztosított  központi 
támogatás, Gesztenye sor 1. ingatlan értékesítése, + áfáját. Építési telkek értékesítése

KIADÁSOK

A kiadások 81 %-a működési jellegű. A működési jellegű kiadások 32.%-a bér és járuléka. A 
kiadásokat  az  intézményi  költségvetések  és  alapfeladatok  tényleges  kiadásai  és  a  várható 
infláció figyelembe vételével tartalmazza a javaslat.

Személyi juttatások:  36.880 e,-Ft,  valamint munkaadót terhelő járulék  11.850 e,-Ft-os, 
melyből a 2007. évben esedékes jubileumi jutalom és járulék 1.078 e,-Ft, felmentési időre járó 
illetmény, lényegesen meghaladja az ideit.

Szociálpolitikai  juttatás:  A szociális  juttatások  alapját  képező  nyugdíjminimum  összege 
emelkedik.  A  rendszeres  szociális  segélyre,  időskorúak  járadékára,  lakás  fenntartási 
támogatásra,  alanyi  jogú  ápolási  díjra,  az  önkormányzatot  terhelő  10%-ot  ütemeztük. 
Méltányosságból  megállapított:  ápolási  díj,  közgyógyellátás  teljes  egészében  az 
önkormányzatot terheli. Beiskolázási segélyt, étkeztetés támogatását az idei szinten terveztük.

Működési  célú  pénzeszköz  átadás:  társulási  tagdíjak,  kulturális  alap,  nyári  programok, 
nyugdíjas klub, sportegyesület, tűzoltó egyesület támogatása.

A 2006. évi hiányos költségvetés miatt, várhatóan  1 000 e,-Ft  folyószámla hitel állománnyal 
zárjuk az évet, melyet 2007. augusztus 22-ig kell visszafizetni.

Fejlesztési célú kiadások: Az ütemezett 10.000 e,-Ft szennyvízberuházáshoz és építési telkek 
kialakításához felvett hitel törlesztése. A kamatot a működési kiadások között kell elszámolni. 
Lakásszerzési támogatás 300 e.,-Ft, Fejlesztési célú pénzeszközátadás  2.226 eFt-os összege a 
regionális  hulladéklerakó  2007.  évi  hozzájárulását  tartalmazza.  Ingatlan  értékesítés  áfa 
befizetése 5.000 eFt. 



Feladat  meghatározás  nélkül  fejlesztési  tartalék  számított  összege  ……………?,-Ft,  mely 
felhasználását  a  pályázati  lehetőségek  figyelembe  vételével  kell  majd  meghatározni.  A 
megoldandó  fejlesztési  feladatokat  –  általános  iskola,  óvoda,  hivatal,  fogorvosi  rendelő 
vizesblokkjának,  épületének  felújítása,  művelődési  ház,  sportöltöző  gázfűtése,  futballpálya 
tulajdoni helyzetének megoldása, útépítés és  -felújítás, járdaépítés, szabványnak megfelelő 
játszótér  kialakítása,  intézmények  akadálymentesítése,  ravatalozó  felújítása  előtető 
megépítése stb – a pályázati és anyagi lehetőségek függvényében, rangsorolva kell ütemezni. 

A Művelődési  Ház előzetes  költségvetési  bevétele  500 e,-Ft a tervezett  működési  kiadása 
4.950 e,-Ft, mely alapján az önkormányzati támogatás 4.450 e,-Ft magasabb az idei eredeti 
előirányzattól. 300 e,-Ft.

Költségcsökkentési  lehetősége:  Az  intézmények  által  benyújtott  költségvetési  javaslatok 
tételes  felülvizsgálatával  annak  előirányzata  csak  minimálisan  csökkenthető.  A  tartós 
finanszírozási gondok enyhítése, illetőleg megszüntetése, a fejlesztési feladatok fedezetének 
megteremtése érdekében működési kiadások csökkentése indokolt,  mely a testület döntését 
igénylő,  többségében munkahely  megszüntetést,  estenként  ellátási  színvonal  csökkenést  is 
eredményezhető, szervezeti változásokkal érhető el, például körjegyzőség létrehozása.

A  2007.  évi  előzetes  költségvetési  adatokból  is  kitűnik,  hogy  a  bér  és  járulék  aránya 
lényegesen  nem változik,  az  a  működési  költségek  32  %-át  teszik  ki,  tehát  megtakarítást 
elsősorban létszámcsökkentéssel, illetőleg feladatellátás módjának változtatásával érhető el.

1.) A gyermek és szociális  étkeztetést  saját  konyha működtetésével  biztosítjuk 2 fővel 
Vállalkozásba  adás  esetén,  az  előzetes  tájékozódás  alapján  dolgozók  átvételétől, 
konyha  vagy  csak  tálalókonyha  fenntartásától  függően   …%-os  rezsi  költséggel 
lehetne  biztosítani  az  étkeztetés,  ami  éves  szinten  ………,-Ft  megtakarítást 
eredményezne. Javaslat támogatása esetén a közbeszerzési pályázat kiírása kötelező, 
az  át  nem  vett  dolgozók  felmentési  időre  jutó  juttatása  és  végkielégítése 
visszaigényelhető.

2.) Az  egészségügyi  alapfeladatok  költségeihez  alapfeladatok  körébe  tartozó  és  nem 
tartozó ( háziorvosi asszisztens, fogászat, gyermekorvos, körzeti ügyelet) 3.760 e,-Ft 
önkormányzati támogatást kell biztosítani.

3.) Műszaki csoport látja el az intézmények és részben a közterületek karbantartásával 
kapcsolatos  feladatokat.  A  csoport  létszáma  2  fő  közalkalmazott,  melyből  egy  fő 
nyugdíjas és határozott időre lett alkalmazva. A képviselő-testület fokozatosan 4 főről 
1 főre csökkentette a karbantartók számát. Az intézmények érdekeit figyelembe véve 
szükség  van  1-1,5  fő  foglalkoztatására.  Arra  vonatkozóan  nem  rendelkezünk 
számítással , hogy a rendszeres karbantartások, illetőleg az azonnali elhárítást igénylő 
eseti feladatok (dugulás, elektromos hibák javítása, fűtés stb) vállalkozásban történő 
ellátása esetén mennyi megtakarítást lehetne elérni. 

4.) A  polgármesteri  hivatal  4  fő  ügyintéző  köztisztviselői  létszámból  áll. 
Létszámcsökkentést nem javasolunk. 1 fő 2007. január 27-től nyugellátásba vonul és 
február 17-től  felmentési  idejét  tölti.  Helyette  1 fő mérlegképes  könyvelő  felvétele 
indokolt.

5.) Művelődési  Ház  és  teleház,  könyvtár  ez  évi  működtetéséhez  a  saját  bevételen  és 
központi támogatáson felül az önkormányzat  4.750 e.,-Ft támogatást biztosít.
Engedélyezett  létszám 1  fő  takarítónő,  1  fő  közcélú  foglalkoztatott.  Ide  tartozik  a 
község  honlapjának  kezelése,  valamint  a  községi  tv  üzemeltetése,  könyvtár 
működtetése.



            Hír-lik újság éves költsége 1 oldal 18.000,-Ft, 2 oldal 36.000,-Ft

A jelentős  költségvetési  hiány,  a működési  költségek csökkentésének szükségessége miatt 
meggondolandó, hogy ne vállalkozásban,hanem önkéntes segítők közreműködésével lássa el 
ezt a feladatot.

6.) Az általános  iskola  :  a  pedagógia  kötelező  óraszám emelkedése,  az  ellátandó órák 
csökkenése,  valamint  a  tanulócsoportok  száma  ismeretét  követően  történjen 
intézkedés. A Legfelsőbb Bírósági döntés értelmében megállapított bérjellegű kiadást 
be kell tervezni.

7.) Az intézmények telefonköltségénél lényeges megtakarítást lehetne elérni, ha vonalas 
helyett Internetes telefonszolgáltatásra térnénk át. 

8.) Az  intézmények  kötelező  munkavédelmi  feladatait  szerződés  keretében  vállalkozó 
látja el. 

A javaslatokkal elérhető megtakarítások az önkormányzat költségvetési lehetőségeit javítják. 
A működési kiadásokat részletesen felül kell vizsgálni és fel kell tárni a még meglévő belső 
tartalékokat. A beruházási, felújítási, karbantartási feladatok rangsorát meg kell állapítani. Az 
indokolt  fejlesztési  feladatok  –  pl.  útjavítások  –  megvalósítását  pályázati  lehetőség 
kihasználásával kell biztosítani.

Az önkormányzat 2007. év normatív hozzájárulásai

Lakosságszám: 2006. január 1-jén 1169 fő.

1. Település üzemeltetési igazg. és sportfeladat 1380/fő 1.613.220,-
2. Tömegközlekedési feladatok  515/fő    602.035,-
3. Lakott külterülettel kapcsolatos   3800/fő                                                                 57.000,-
4.  Helyi közművelődési és közgyűjt. Felad. 1.326.815,-
5. Személyi jövedelemadó 8%-a 7.690.758,-
6. Személyi jövedelemadó lakosok után ………….
7. Személyi jövedelemadó jövedelemdifferenciálódása ………….
8. Pénzbeni szociális ellátások. ………….
9. Lakáshoz jutás feladatai ………….
10. Szociális étkeztetés 1.055.600,-
11. Óvodai nevelés  8 hóra 199.000,-Ft/fő 3.980.000,-
12. 1-4 évfolyam     8 hóra 204.000,-Ft/fő 7.072.000,-
13. 5-8 évfolyam     8 hóra 212.000,-Ft/fő           13.426.700,-
14. Óvoda 8 órát meghaladó 1 nevelési év 4 hóra  
564.400,-15.  „           „            „          2-3 nevelési év 4 hóra

1.327.700,-
16. Iskola 1 évfolyam  4 hóra    971.550,-
17. Iskola 2-3 évfolyam 4 hóra 1.382.100,-
18. Iskola 4. évfolyam  4 hóra 1.049.750,-
19. Iskola 5. évfolyam  4 hóra 1.031.050,-
20. Iskola 6. évfolyam  4 hóra 1.317.500,-
21. Iskola 7-8 évfolyam  4 hóra 4.114.000,-
22. Gyógypedagógiai nevelés 1-4 évf.  8 hóra 603.200,-Ft/fő    402.100,-
23. Gyógypedagógiai nev. 1-4 évf.  4 hóra 312.000,-Ft/fő    104..000,-
24. Napközis  12 hóra 230.000,-Ft/fő    506.000,-



25. Integrációs felkészítés  8 hóra  61.500,-Ft/fő    615.000,-
26. Szlovákos óvodás, iskolás 12 hóra  45.000,-Ft/fő 4.589.850,-
27. Bejáró 1-4 oszt.  8 hóra  15.000,-Ft/fő      80.000,-
28. Bejáró 5-8 oszt.  8 hóra  15.000,-Ft/fő     290.000,-
29. Intézményir. Társulás 1-4 évf.   12 hóra 45.000,-Ft/fő 2.489.900,-
30. Intézményir. Társulás 5-8 évf.   12 hóra  45.000,-Ft/fő 4.230.000,-
31. 1500 alatti óvodába járó   8 hó  45.000,-Ft/fő    900.000,-
32. 1500 alatti iskolába járó 1-4 évf.  8 hóra  45.000,-Ft/fő 1.590.000,-
33. Szervezett étkezt. óvoda,iskola 50% tartós beteg  12 hóra 55.000,-Ft/fő    330.000,-
34. Szervezett étkezt. óvoda,iskola, 50% több gyermekesek 12 hóra 55 eFt/fő         275.000,-
35. Szervezett létkezt. 5. évf.-tól gyvt.  12 hóra  55.000,-Ft/fő   660.000,-
36. Ingyenes étekezt. Óvoda gyvt.  12 hóra 55.000,-Ft/fő   330.000,-
37. Ingyenes. étkezt. iskola 1-4 évf. gyvt  12 hóra 55.000,-Ft/fő   385.000,-
38. Ingyenes tankönyv tartósan beteg  12 hóra 10.000,-Ft/fő     90.000,-
39. Ingyenes tankönyv sajátos nev. 12 hóra 10.000,-Ft/fő     10.000,-
40. Ingyenes tankönyv rendszeres gyvt. 12 hóra 10.000,-Ft/fő    320.000,-
41. Ingyenes tankönyv egyedülálló 12 hóra 10.000,-Ft/fő    120.000,-
42. Ingyenes tankönyv 3 gyermekesek 12 hóra 11.700,-Ft/fő                100.000,-
43. Pedagógiai szakvizsga     198.900,-
44.. Közcélú foglalkoztatás ? …………..

________________
         67.197.928,-Ft

Zachar Kázmérné vezetőóvónő:  elmondja, hogy 2007. évben várhatóan a bérjellegű kiadás 
200 eFt-tal lesz több, mert 3 dolgozónak soros lépése lesz . A gázfűtés miatt elképzelhető, 
hogy olcsóbb lesz a fűtési kiadás.

Balázs Ferenc képviselő. véleménye szerint nem lesz olcsóbb a fűtés. 

Zachar  Kázmérné  vezetőóvónő:  az  étkezési  térítési  díjak  8  %-os  emelését  javasolta  az 
elmúlt testületi ülésen. A konyhai szakfeladaton egy kicsit kevesebb kiadás várható, mert idén 
volt jubileumi jutalom kifizetése. Abban az esetben, ha 25 főre csökken a gyermeklétszám, 
akkor Szalai Katalin óvónőnek a megbízási szerződése nem lesz meghosszabbítva. 4 hónap 
bért lehet megspórolni.

Balázs  Ferenc képviselő: azt  tartotta  volna  helyes  eljárásnak,  ha a  vezetőóvónő elsőként 
nézsaiakat kérdez meg a helyettesítés ügyében.

Pazsitni Tünde képviselő: kérdése arra irányul, ha kevesebb gyerek lesz akkor hogyan oldják 
meg 2 óvónővel?

Zachar Kázmérné vezetőóvónő: csoport összevonásával lehet megoldani, jelenleg is így van 
délutánonként.

Kucsera  András  polgármester:  a  többcélú  kistérségi  társuláson  keresztül  év  közben  is 
csepegtetnek még támogatást. Magánbeszélgetés keretében a polgármesterek között szó volt 
az óvodák társulás formájában történő működtetéséről. Ebben az esetben is több támogatás 
lenne, egy intézményvezetővel lenne megoldva. 



Zachar Kázmérné vezetőóvónő: Óvodai nevelés szakfeladaton  várható kiadás:
Alapilletmények:                6.910.800,-Ft
Kötelező illetménypótlékok: 540.960,-Ft
Egyéb felt.f.p..                         24.000,-Ft
13. havi illetmény:                 575.900,-Ft

Helyettesítés:                            50.000,-Ft
Minőségi kereset kiegészítés: 189.000,-Ft
Betegszabadság:                        50.000,-Ft
Munkaruha:                               86.400,-Ft

Továbképzés:                            28.200,-Ft
Étkezési hozzáj.:                     216.000,-Ft
Szakkönyv:                               42.000,-Ft

TB:                                       2.443.847,-Ft
Munkaadói járulék:                 252.819,-Ft
Eü.hozzájárulás:                        93.600,-Ft

Bérjellegű kiadások összesen: 11.510.426,-Ft

Konyha szakfeladat:
Alapilletmény:                2.287.200,-Ft
13. havi:                             190.600,-Ft
Helyettesítés:                         50.00,-Ft
Betegszabadság:                  50.000,-Ft
Munkaruha:                         43.200,-Ft
Közhasznú foglalkoztatás: 500.000,-Ft

TB:                                    905.090,-Ft
Munkaadói járulék:            93-630,-Ft
EÜ-i hozájárulás:                46.800,-Ft
Étkezési hozzáj.:               108.000,-Ft

Bérjellegű kiadások összesen: 4.274.520,-Ft

Dologi kiadások:

Élelmezési nyomtatványok. 3000,-Ft
Telefon:                             20.000,-Ft
Mosogatószer:                 100.000,-Ft
Villamos energia:            100.000,-Ft
Víz:                                    60.000,-Ft
Gáz:                                 420.000,-Ft
Egyéb üzemeltetés:           40.000,-Ft
Karbantartási kisjav.:      100.000,-Ft
Hűtőszekrény vásárlás.     80.000,-Ft
ÁFA:                               200.000,-Ft

Dologi kiadások összesen: 5.427.520,-Ft



Intézményi vagyon működtetése

Gyógyszer, vegyszer:      5.000,-Ft
Irodaszer,nyomtatvány: 25.000,-Ft
Könyv, folyóirat:           50.000,-Ft
Szakmai anyag:             100.000,-Ft
Eszközfejlesztés.           200.000,-Ft
Szakmai fejl.fel.:             80.000,-Ft
Egyéb készlet beszerzés: 70.000,-Ft
Telefon.                           80.000,-Ft
Posta:                               30.000,-Ft
Villamosenergia+ gáz:1.000.000,-Ft
Víz: 50.000,-Ft
Karbantartási kisjavítás:  100.000,-Ft
Egyéb üzemeltetés :           25.000,-Ft
Belföldi kiküldetés:           50.000,-Ft
ÁFA:                                200.000,-Ft
Pályázati önrész:              100.000,-Ft

Kiadások összesen: 2.165.000,-Ft

Igényfelmérés alapján a szülők nem igénylik az óvoda nyitva tartását 2006. december 27. és 
2007. január 2. között. Kéri a testület hozzájárulását az óvoda zárva tartásához.

Az elnök szavazást kér az óvoda zárva tartásáról szóló javaslat elfogadására
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 8 fős jelenléttel 8 fő szavazott 8 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli:

78/2006.(XII.14.) számú kt határozat
Nézsa Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  engedélyezi  a  Napközi  Otthonos Óvoda 
zárva tartását 2006. december 27-től 2007. január 2-ig.
Határidő: értelemszerű.
Felelős: Zachar Kázmérné vezetőóvónő

Kucsera  Andrásné  igazgató:  gyesen  lévő  tanító  helyére  nem  lesz  felvéve  senki,  ún 
„robotórák” vannak, ahogyan a pedagógusok nevezik. Az iskola költségvetése kevesebb lesz.
Fejlesztés területén a kötelező eszközfejlesztéseket kell megoldani, elsősorban pályázat útján. 
Szükséges a háztartástan órák feltételeinek megteremtése, melegítőkonyha bútorainak cseréje, 
2 db polc, 5. és 6. osztály felújítása, 1 db számítógép vásárlása.
Szakmai  feladatok:  csoportbontás  van  a  6.  és  7.  osztályban  magyar,  matematika,  angol, 
informatika.  Nyelvi  előkészítő:  angolból  és  szlovákból,  logopédia  heti  kétszer  és 
gyógytestnevelés heti 1 alkalommal van. 
Halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek részére is van foglalkozás.
Szakkörök: színjátszó, báb, énekkar, tánc, sport, kézműves (Bozsik program már nincs, de 
csinálják).
Zeneoktatás szervezését január-február hónapban el kell kezdeni.
Középiskolai előkészítő: matematikából és magyarból van.
Egy fő takarítónő nyugdíjba vonul, részére a 40 éves jubileumi jutalmat ki kell fizetni.
Dologi kiadás: áram, víz, gáz 405-is áremeléssel lehet számolni.



Dologi kiadás: 9.137 eFt
Bérjellegű  kiadás  várható:  42.341 eFt  ebből  járulék  14.63  eFt,  bérlet  és  személygépkocsi 
használat 1.764 eFt.
Iskola várható költségvetése. 67.805 eFt a 71 eFt-tal szemben.
Az iskolában 11 fő főállású aktív dolgozó van, 1 fő gyesen van, 4 fő óraadó dolgozik, 2 fő 
adminisztrátor, 3 fő technikai alkalmazott, Keszegen: 3 fő főállású pedagógus, 2 fő gyesen 
van.
Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Matus Andrásné pénzügyi  ea.:  az  iskolára  8  hóra 4 hóra  stb  az előterjesztésben leírtak 
szerint érkezik támogatás 46. 595 eFt. Az önkormányzat: 12.645 eFt. 5 jogcím még nem áll 
rendelkezésre.

Kucsera  Andrásné  igazgató:  sok  normatíva  átkerült  a  kistérséghez,  onnan  várható  az 
évközben a  támogatás.

Matus Andrásné pénzügyi ea.: pótelőirányzatként érkezik, ezért nem kell betervezni.

Kucsera Andrásné igazgató: véleménye szerint be kell tervezni.

Matus  Andrásné  pénzügyi  ea.: tavaly  is  be  lett  tevezve  és  pótelőirányzaton  érkezett  a 
támogatás és az megemelte az előirányzatot.

Zachar Zénó alpolgármester: véleménye  szerint  ami  a  kistérségtől  jön pénz azt  be  kell 
tervezni az iskola költségvetésébe.

Matus Andrásné pénzügy ea.  A képviselő-testület a kiadást tervezze meg jól.

Kucsera Andrásné igazgató: 2007.évben 153 fő lesz a gyereklétszám. 

Kucsera András polgármester: felül kell vizsgálni a tagiskola kérdését, mivel az ÖNHIKI 
pályázatnál hátrányosan érintette az önkormányzatot. Kedvezőtlen mutatószámok jöttek ki a 
gyereklétszám és a pedagóguslétszám viszonyáról.

Majer  Csaba  képviselő:  javasolja,  hogy  nyugdíjast  részmunkaidőben  is  lehetne 
foglalkoztatni.

Kucsera András polgármester: az iskolába augusztus 25-től 6 órás takarítónő lesz felvéve.

Balázs  Ferenc  képviselő:  korábban  felvetődött  az  iskola  önálló  gazdálkodási  jogkörének 
megszüntetése. Ez is jelentene megtakarítást.

Kucsera  Andrásné  igazgató:  kérése,  hogy  ne  csak  az  iskolánál  akarjon  a  testület 
megszorítást,  hanem  akkor  minden  intézménynél.  Alsóptény  lesz  kényszerhelyzetbe  a 
tagiskola vonatkozásában, de ha Nézsa nem fogadja Nógrádsápon szívesen látják.

Majer Csaba képviselő: a létszám kérdéssel is kell foglalkozni, úgy kell megoldani, hogy ne 
kelljen  új  embert  felvenni.  Ha  a  hivatalba  kell  könyvelő  akkor  előbb  meg  kell  nézni 
átszervezéssel házon belül megoldható-e. 



Kucsera Andrásné igazgató: egyetért azzal, hogy spórolni kell. Págyor Józsefné elkezdte a 
mérlegképes könyvelői iskolát Balassagyarmaton, de a rossz közlekedés miatt abbahagyta.

Balázs Ferenc képviselő: kéri az igazgatónőt, hogy körültekintőbben járjon el, amikor más 
iskolából elküldött gyereket felvesz, mert sok esetben az a többiek rovására megy.

Kucsera András polgármester: az iskola a létszámból él, inkább még több gyereket kell 
idevonzani.

Balogh István képviselő: javítani kell a minőségen, és a zeneoktatást be kell indítani.

Kucsera Andrásné igazgató: a főjegyzőhöz időben megérkezett a kérelem, csak Alsópetény 
mulasztotta  el  a  határidőt.  Hozzon a  testület  döntést  abban,  hogy továbbra  is  fenntartja  a 
Rózsavölgyi Márk zeneiskola beindítását.

Majer Csaba képviselő: az iskola busz mennyiben segítene, van-e számszaki adat, arra, hogy 
hány gyereket tudna szállítani.

Kucsera András polgármester: a  nógrádsápi  busz lekötöttsége  nem teszi  lehetővé,  hogy 
időben a gyerekek az iskolakezdésre megérkezzenek. Nézsa esélyét rontotta, hogy már van 
egy busz. Romhány, Nőtincs, Rétság jutott hozzá. 

Majer Csaba képviselő: javasolja, hogy a testület különítsen el pénzt buszra

Zachar Zénó alpolgármester: véleménye szerint az önkormányzat nem tudná fenntartani.

Kucsera András polgármester:  amennyiben lesz pályázat  iskolabuszra,  az önkormányzat 
részt vesz rajta. Önerő: a bekerülési költség 20%-a + az üzemeltetési költség.  

HATÁROZATI JAVASLAT

Nézsa  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2007.  évi  költségvetési  koncepciót 
megtárgyalta, azt elfogadja. A határozat háttérszámításait a mellékletek tartalmazza.

A képviselő-testület  a  végleges  költségvetés  összeállítása  érdekében  az  alábbi  feladatokat 
határozza meg.
1. Önkormányzati alapfeladatok ellátása, intézmények működtetése:
    -  részletesen  felül  kell  vizsgálni  az  intézményi  költségvetéseket  (belső 
tartalékok,előirányzat csökkenésre)
    - felújítási és karbantartási feladatok rangsorolt megvalósítására javaslatot kell tenni
Határidő: 2007. január 5.
Felelős: Intézményvezetők

2. Az intézményi eszköz beszerzések és felújítások, útépítés és felújítás, játszótér kialakítás, 
ravatalozó fedett rész kialakítás költségét fel kell mérni.
Határidő: 2007. január 5.
Felelős: intézményvezetők, polgármester



3. A gyermek és szociális étkeztetés vállalkozás keretében történő ellátását nem támogatja, a 
saját konyhát továbbra is fenntartja.

4. A képviselő-testület létszámcsökkentést nem támogatja.

5. A képviselő-testület az önkormányzati intézményekben nyugdíjazás vagy egyéb ok miatt 
megüresedő  álláshelyeket  átmenetileg  zárolja.  Azok  betöltésére  a  munkáltatói  jog 
gyakorlására  jogosult  intézményvezetők  csak  a  képviselő-testület  erre  vonatkozó  döntését 
követően intézkedhetnek.
Határidő. azonnal
Felelős: intézményvezetők

6.  A  képviselő-testület  az  általános  iskola  gazdálkodási  jogkörét  2008.  január  1  napjától 
módosítja és  szükséges előkészületeket megkezdi.
A gazdálkodási jogkör változása miatt az alapító okiratot, szervezeti működési szabályzatok 
módosítását elő kell készíteni.
Határidő:dec.31.
Felelős. igazgató, jegyző

7.  Fel  kell  mérni  helyi  újság  létrehozásának  munkaköri  kötelezettség  keretében  történő 
kezelésének lehetőségét, feltételeit.

8.  A  vonatkozó  jogszabályok  alapján  elkészített  intézményi  költségvetések  és  egyéb 
szakfeladatok  előirányzatait  tartalmazó  2007.  évi  költségvetést  az  állami  költségvetés 
jóváhagyását követő 45 napon belül testület elé kell terjeszteni.
Határidő: szöveg szerint
Felelős polgármester, jegyző, intézményvezetők.

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

79/2006.(XII.14.) számú kt határozat
Nézsa  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2007.  évi  költségvetési  koncepciót 
megtárgyalta, azt elfogadja. A határozat háttérszámításait a mellékletek tartalmazza.

A képviselő-testület  a  végleges  költségvetés  összeállítása  érdekében  az  alábbi  feladatokat 
határozza meg.
1. Önkormányzati alapfeladatok ellátása, intézmények működtetése:
    -  részletesen  felül  kell  vizsgálni  az  intézményi  költségvetéseket  (belső 
tartalékok,előirányzat csökkenésre)
    - felújítási és karbantartási feladatok rangsorolt megvalósítására javaslatot kell tenni
Határidő: 2007. január 5.
Felelős: Intézményvezetők

2. Az intézményi eszköz beszerzések és felújítások, útépítés és felújítás, játszótér kialakítás, 
ravatalozó fedett rész kialakítás költségét fel kell mérni.
Határidő: 2007. január 5.
Felelős: intézményvezetők, polgármester



3. A gyermek és szociális étkeztetés vállalkozás keretében történő ellátását nem támogatja, a 
saját konyhát továbbra is fenntartja.

4. A képviselő-testület az önkormányzati intézményekben nyugdíjazás vagy egyéb ok miatt 
megüresedő  álláshelyeket  átmenetileg  zárolja.  Azok  betöltésére  a  munkáltatói  jog 
gyakorlására  jogosult  intézményvezetők  csak  a  képviselő-testület  erre  vonatkozó  döntését 
követően intézkedhetnek.
Határidő. azonnal
Felelős: intézményvezetők

5.  A  képviselő-testület  az  általános  iskola  gazdálkodási  jogkörét  2008.  január  1  napjától 
módosítja és szükséges előkészületeket megkezdi.
A gazdálkodási jogkör változása miatt az alapító okiratot, szervezeti működési szabályzatok 
módosítását elő kell készíteni.
Határidő:dec.31.
Felelős. igazgató, jegyző

6.  Fel  kell  mérni  helyi  újság  létrehozásának  munkaköri  kötelezettség  keretében  történő 
kezelésének lehetőségét, feltételeit.

7.  A  vonatkozó  jogszabályok  alapján  elkészített  intézményi  költségvetések  és  egyéb 
szakfeladatok  előirányzatait  tartalmazó  2007.  évi  költségvetést  az  állami  költségvetés 
jóváhagyását követő 45 napon belül testület elé kell terjeszteni.
Határidő: szöveg szerint
Felelős polgármester, jegyző, intézményvezetők.

Kucsera  András  polgármester:  javasolja,  hogy  a  testület  erősítse  a  meg  azt  a  korábbi 
kezdeményezését,  miszerint  a  Rózsavölgyi  Márk  Művészeti  Iskola  a  nézsai  iskolában 
kihelyezet tagozatot indítson.

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

80/2006.(XII.14.) számú kt határozat
Nézsa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  fenntartja  a  2/2006.(VIII.15.)  számú  kt 
határozatát, mely szerint támogatja, hogy a zenei művészeti ágban oktatást igénylő általános 
iskolás  tanulók  számára  a  Nógrád  Megyei  Önkormányzat  fenntartásában  működő 
Rózsavölgyi  Márk  Művészeti  Alapiskola  zenei  tagozata  2007.  szeptember  1.  napjától 
kezdődően a Nézsai iskolában megkezdje tevékenységét.
Vállalja az általános iskolás tanulók művészetoktatásával összefüggő normatív támogatáson 
kívül felmerült költségeket.
Határidő: folyamatos
Felelős: a polgármester



Kucsera András polgármester: javasolja a 10.000.000,-Ft fejlesztési hitel felvételét, amely 
kizárólag a közművek kiépítésére: víz, gáz, villany használható fel. A tárgyévi költségvetésbe 
betervezett hitel felvétele indokolt, az ÖNHIKI pályázat jövő évi elszámolása miatt is.

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

81/2006.(XII.14.) számú kt határozat
1. Nézsa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  polgármester  előterjesztése 

alapján  elhatározza,  hogy  10.000.000,-Ft  fejlesztési  hitelt  vesz  fel  -  közművek 
kiépítésére: víz, gáz, villany – a következő feltételekkel.

A hitelt nyújtó bank: a polgármesteri hivatal költségvetési számláját vezető OTP Bank Rt  
                                    (2651. Rétság)
 
A hitel futamideje: 5 év
A hitel kamata: a mindenkori érvényben lévő piaci kamat.

1. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hitelszerződést megkösse, 
és megállapodjon a folyósítás ütemezésében..

3. A képviselő-testület hozzájárul, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező:
 - volt Magtár Nézsa, Szondi út 97.  hrsz: 231/1                                     É:   9.900.000,-Ft
 - Kazánház, szolgáltatóház  Nézsa, Szondi út 97. hrsz: 231/3               É: 28.078.000,-Ft
 - Gyógyszertár és 3 szolgálati lakás Nézsa, Szondi út 101. hrsz: 203   É: 17.418.000,-Ft
 - Egészségház és 1 szolgálati lakás Nézsa, Szondi út 9. hrsz: 446/2     É.    6.200.000,-Ft

Ingatlanokra jelzálogot jegyeztessen be. Az ingatlanok önkormányzati törzsvagyont nem 
képeznek és forgalomképesek.

Az ingatlanok értéke összesen: 61.596.000,-Ft

4. A  hitelt  csak  az  1.  pontban  meghatározott  célra  szabad  felhasználni.  Törlesztő 
részleteinek  fedezetét  minden  évben  a  saját  bevételek  terhére  kell  az  éves 
költségvetésben biztosítani. 

5. Az önkormányzat a hitel futamideje alatti éves költségvetéseiben a tervezett hitel és 
járulékai visszafizetését betervezi és jóváhagyja.

Határidő: 2006. december 31.
Felelős. Kucsera András polgármester

Kucsera András polgármester ismerteti a 2006. évi vízdíjakat és javasolja annak 
elfogadását.

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



Nézsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

12/2006.(XII.16.) rendelete
A 2007. évi vízdíjról

Nézsa Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  az árak megállapításáról  szóló 1990. évi 
LXXXVII. Törvény 7.§ (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az önkormányzati 
tulajdonú vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról  (továbbiakban: hatósági díj) a 
következők szerint rendelkezik.

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Nézsa Község közigazgatási területén a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft 
által szolgáltatott ivóvíz szolgáltatást igénybe vevő fogyasztókra.

2.§

(1)  A rendelet  alkalmazása  szempontjából:  fogyasztó  az  ivóvíz  szolgáltatást  igénybevevő 
ingatlan tulajdonosa, az ingatlan kezelője, valamint az ingatlant egyéb jogcímen használó is, 
ha a közüzemi szerződés nem a tulajdonossal, hanem vele jött létre.

(2) Az (1) bekezdés szerint lakossági díj fizetésére köteles az a fogyasztó, aki lakossági víz 
háztartási vízszükséglete kielégítésére veszi igénybe a szolgáltatást.

Értelmező rendelkezések

3.§
E rendelet alkalmazása szempontjából:
1.  ivóvízmérő:  a  külön  jogszabály  szerinti,  az  ivóvízhálózatba  beépített  –  az  áramló  víz 
mennyiségének  meghatározására  szolgáló  –  hitelesített  mérőeszköz  (  így  pl.:  készülék, 
berendezés, műszer9, ideértve annak tartozékait
a) bekötési vízmérő: az ellátásba bekapcsolt ingatlanok vízhasználatának mérésére szolgáló, a 
bekötővezeték végpontjára telepített,
b)  törzshálózati  vízmérő:  közvetlenül  a  törzshálózati  fogyasztási  helyekre,  többek  között 
közkifolyókra, tűzcsapokra telepített,
c)  mellékvízmérő:  a  bekötési  vízmérő  után  beépített,  elkülönített  vízhasználat  mérésére 
szolgáló vízmérő;
2.  gazdálkodó  szervezet.  A  Polgári  Törvénykönyv  685.§  c)  pontja  szerinti  gazdálkodó 
szervezet;
3.  lakosság:  Nézsa  község  területén  állandó  lakóhellyel,  illetve  letelepedési  engedéllyel 
rendelkezők;
4. kalibrálás: A vízórák mérési hitelesítése.



A szolgáltatás díja

4.§

(1)  Nézsa  község  területén  az  alkalmazandó  ivóvíz  díját  a  rendelet   1.  számú  melléklete 
tartalmazza.
A vízdíj az országosan megállapított támogatási határérték figyelembevételével alakul.
Az alapdíj megfizetése mindig kötelező.

(2) Nem kell vízdíjat fizetni a közműhálózaton tűzcsapról a tűzoltáshoz használt vízért.

(3)  A  díj  fizetésének  alapjául  szolgáló  vízmennyiséget  a  hitelesített  vízmérőn,  illetve 
mellékvízmérőn mért vízmennyiség alapján kell megállapítani.

(4) Hiteles vízmérő hiányában a díj fizetésének alapjául szolgáló vízmennyiséget átalánnyal 
kell meghatározni.

Záró rendelkezés

5.§

(1) E rendelet  2007. január l. napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát  veszti a 
25/2005.(XII.19.) számú önkormányzati rendelet.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. számú melléklet a 12/2006.(XII.16.) önkormányzati rendelethez

Az ivóvíz szolgáltatás díja

Nézsa község közigazgatási területén a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft (2660. Balassagyarmat, 
Rákóczi út 134.) által végzett vízi közmű szolgáltatás 2007. évi legmagasabb hatósági díja a 
következő:

1.  Az  ivóvíz  szolgáltatás  hatósági díja: 336,-Ft/m3 + áfa  változó díj  és a bekötési  mérő 
mérete szerint a 2.pontban meghatározott havi alapdíj + áfa.

2. A bekötési mérő mérete és havi alapdíj összege:

Átmérő(mm):                                               Alapdíj:              

13-20 250,-Ft/hó+áfa
25-30 380,-Ft/hó+áfa
      40 630,-Ft/hó+áfa
50-65          1.000,-Ft/hó+áfa
     80                                  1.300,-Ft/jó+áfa
   100          1.750,-Ft/hó+áfa
   150          2.200,-Ft/hó+áfa
   200          2.650,-Ft/hó+áfa



Kucsera  András  polgármester:  ismerteti  a  lakásbérletek  és  a  nem lakáscéljára  szolgáló 
helyiségek bérleti díjait. Az önkormányzati rendeletben a lakbérek mértéke a komfortfokozat 
szerint van megállapítva. 2006. március 1-től érvényben lévő lakbér mértéke: 
- összkomfortos 135 Ft/m2
- komfortos 124 Ft/m2
- félkomfortos   75 Ft/m2
- komfortnélküli           49 Ft/m2
- szükséglakás              25 Ft/m2

A  négy Széchenyi lakás esetében az inflációs rátával kell a lakbért emelni, ettől el is lehet 
térni. A pontos inflációs rátát egyelőre nem ismerjük. 

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlete: kiskastély épületében vannak.

Majer Csaba képviselő: javasolja, hogy a lakbérek 8%-kal, az egyéb helyiségbérletek 10%-
kal kerüljenek megemelésre.

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

82/2006.(XII.14.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. március 1-től kezdődően a Széchenyi  
bérlakások lakbérét 8 %-kal megemeli.

- Kossuth út 54. szám alatti lakás lakbére: 15.326,.-Ft
- Táncsics út 30. szám alatti lakás lakbére: 17.685,-Ft 
- Szondi út 108. szám alatti földszinti lakás lakbére: 20.278,-Ft
- Szondi út 108. szám alatti tetőtéri lakás lakbére: 20.278,-Ft

A nem lakáscéljára szolgáló egyéb helyiségek bérleti díja 2007.március 1-től kezdődően 10%-
kal + ÁFA kerül megemelésre.
- fodrászhelyiség: 3.812,-Ft + ÁFA.
- raktárhelyiség:  19.566,-Ft + ÁFA
Határidő: értelemszerű
Felelős: a jegyző

Nézsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

13/2006.(XII.16.)
Rendelete

Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletének módosításáról

Nézsa községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint 
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXVIII. Törvényben kapott 
felhatalmazás alapján Nézsa Község Önkormányzata a 2/2006.(II.15.) rendelettel módosított 
8/2001.(IV.4.) rendelet egyes rendelkezései módosítására az alábbi rendeletet alkotja.



1.§

A képviselő-testület  a 8/2001.(IV.4.) rendeletének 9.§ 88) bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:

„(8) A lakbér mértéke: a) összkomfortos lakás   146 Ft/m2 
                                     b) komfortos lakás                134 Ft/m2
                                     c) félkomfortos                        81 Ft/m2
                                     d) komfortnélküli                    53 Ft/m2
                                     e) szükséglakás                        27 Ft/m2

2.§

(1) E rendelet 2007. március 1. napjától lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 
     2/2006.(II.15.) önkormányzati rendeletben foglaltak.
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Egyebek

Kucsera András polgármester:  a közmeghallgatáson napirendként szerepelt a diszkó ügy, 
de döntés nem született.  Kéri a képviselő-testület tagjait,  tegyenek javaslatot a Művelődési 
Ház diszkó céljára történő kiadására.

Zachar  Zénó  alpolgármester: nagyon  egyoldalú  volt  a  diszkó  ügy  tárgyalása,  pont  az 
érintettek nem voltak jelen.
 
Majer Csaba képviselő: nem érti, miért nem jöttek el és mondták el véleményüket, miért 
nem  védték  meg  igazukat.  Azóta  elég  agresszív  és  fenyegető  megnyilvánulások  értek 
egyeseket. Nem tartják be a szabályokat, az pedig a rendezők dolga lenne. 

Balogh István  képviselő: véleménye  szerint  ne  legyen  megengedve  a  diszkó.  Az épület 
teljesen le van pusztulva, inkább költeni kell rá.

Zachar Zénó alpolgármester. javasolja a bérleti díj megemelését.

Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő: nagyon meg kell indokolni, ha a jövőben nem tartható 
diszkó.

Balázs Ferenc képviselő:  sok lakót pihenésében zavarja a nagy hangerő, a másnap látható 
sok szemét és rongálás. A hajnali busszal közlekedők is panaszkodnak a fiatalokra. Nem kell 
ez a falunak. A 18 év alatti fiatalokat is beengednek és itallal szolgálnak ki, ez nem helyes. 
Nem támogatja a diszkó engedélyezését a művelődési Házban.

Pazsitni Tünde képviselő: pedagógusként ő sem tartja jónak, hogy a tornateremben diszkó 
legyen megengedve. 



Kucsera  András  polgármester: elmondja,  hogy  korábban  a  rendezők  részéről  voltak 
ígérgetések mindenre, de abból semmi nem valósult meg. A megállapodásban minden feltétel 
rögzítve  van  –  például  a  tilos  dohányzás-,  de  a  rendezők  ezt  nem tudják  betartatni  és  a 
szakhatósági előírásoknak sem felel meg sok minden. 

Szavazást kér arra a javaslatra, hogy 2007. január 1-től a Művelődési Ház diszkó céljára nem 
adható bérbe.
A szavazás eredménye: A képviselő-testület ( 8 fős jelenléttel 8 fő szavazott 6 igen 2      
                                      tartózkodás) a javaslatot elfogadja és határozatra emeli:

83/2006.(XII.14.) számú kt határozat 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lakossági panaszbejelentést 
és úgy döntött, hogy 2007. január 1. napjától kezdődően a Művelődési Ház diszkó céljára nem 
adható bérbe.
Határidő: értelemszerű
Felelős: a polgármester.

Kucsera András polgármester ismerteti Migács Krisztián kérelmét: a Nézsa Szondi út 524 
hrsz-ú telekre a rendezési tervhez képest 5 méterrel beljebb szeretne építkezni.
Indokai: a telek jobb oldalán kialakított hídon lehet gépjárművel beállni az udvarra, közepén 
van a vízóraakna, bal szélén ásott kút. A vízelvezető árok átalakítása körülményes lenne, az 
esetleges  magas  talajvízszint  miatt  is  szeretne  beljebb  építkezni.  Tudomásul  veszi, 
amennyiben szomszédjának melléképület építési szándéka van.

Balázs Ferenc képviselő: véleménye szerint éppen a főút utcafronti képét rontaná azzal, ha a 
többi házhoz képest beljebb építkezne. 

Balogh István képviselő: ahogyan a rendezési tervben szerepel úgy építkezzen.

Kucsera  András  polgármester:  Koczka  László  építésügyi  előadó  véleménye  szerint  a 
kérelemben  foglaltak  a  szomszédok  és  az  önkormányzat  érdekeivel  nem  ellentétesek.  A 
felsorolt indokok alapján támogatható. Elfogadás esetén a rendezési tervben a változást át kell 
vezetni. 

Majer Csaba képviselő: véleménye szerint a rendezési tervben foglaltakat kell figyelembe 
venni. 

Kucsera András polgármester: javasolja a kérelem elutasítását.

Szavazást kér a kérelemben foglaltak elutasítására.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 8 fős jelenléttel 8 fő szavazott 8 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli:



84/2006.(XII.14.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Migács Krisztián kérelmét megtárgyalta, 
azt  elutasítja.  A  Nézsa  Szondi  út  524  hrsz-ú  építési  telken  az  önkormányzat  rendezési 
tervében foglaltak szerint lehet építkezni.
Határidő: azonnal.
Felelős: a jegyző

Az elnök az ülést bezárja.

K.M.F.

Kucsera András Turcsán Mónika
polgármester          jegyző

Pazsitni Tünde Balázs Ferenc
                                     jkv.hit.                                       jkv.hit.


