
Nézsa Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

8. számú

Jegyzőkönyve

Készült: Nézsa Község Polgármesteri Hivatalában 2007. május 8-án 18.00 órakor tartott  
               képviselő-testület üléséről.

Jelen vannak:  Kucsera András polgármester   
                          Zachar Zénó alpolgármester  
                          Balázs Ferenc képviselő     
                          Balogh István képviselő                  
                          Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő
                          Majer Csaba képviselő
           Pazsitni Tünde képviselő
                          Szarka Péter képviselő
                          Turcsán Mónika jegyző  

Meghívott vendégek: Takács Ferenc OTP Ban Zrt.
                                     Zupcsán László N-Alexander Kft.
                                     Kucsera Andrásné igazgató
                                     Pazsitni Ferencné adóügyi ea.
                                     Papp Katalin
                                     

Az ülés elnöke: Kucsera András polgármester

Az elnök tisztelettel 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 szavazat ) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.

Jegyzőkönyv-hitelesítőknek javasolja:  Zachar Zénó alpolgármestert

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

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

Az elnök ismerteti az ülés tervezett napirendjét:

1. Beszámoló az elmúlt ülés óta történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről.

      Előterjesztő: Kucsera András polgármester



2. Tájékoztató szennyvízberuházásról
Előterjesztő: Zupcsán László N-Alexander Kft üzleti vezető
                     Takács Ferenc OTP Bank Zrt.
                                        

3. Beszámoló a 2006. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok teljesítéséről
Előterjesztő: Mlinárcsek Ferencné gyámügyi ea.

4.  Beszámoló a Nézsa és Környéke Oktatási Intézményfenntartó Társulási Tanács  
     munkájáról.
     Előterjesztő: Kucsera András polgármester

5. Falunap megrendezésének előkészítése.
     Előterjesztő: Kovácsané Bóbis Kaludia képviselő

6. Egyebek

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

1. Napirend tárgyalása

Kucsera András polgármester: a telkekre villanyoszlopok kerültek elhelyezésre. A TIGÁZ 
vállalta  munkát.  Ezekre  a  költségekre  vettük  fel  a  10 millió  forint  infrastrukturális  hitelt, 
számla ellenében a hitelkeretből lehívható lesz az összeg.
Telekvásárlásra már van konkrét hrsz megjelöléssel benyújtott igény. 
Külterületi ingatlanok lesznek eladva, két formában javasolom: legyen egy földár, telekár pl. 
150  e  Ft  plusz   500  eFt  a  közművek  költsége.  Három  alapközművel  lesznek  a  telkek 
értékesítve (víz, gáz, villany).

2007. 01.01.  napján a Rendőrség ismeretlen  tettes  ellenindított  nyomozást  a hivatal  és  az 
iskola bejárati ajtajának és ablakainak betörése miatt. Értesítést kapott az önkormányzat, hogy 
az eljárást megszüntették.

Frigoland  Kft.  ügyvezetője  írásos  nyilatkozatot  tett,  hogy  május  31-ig  840  eFt-ot,  majd 
október végéig 1.800 eFt tartozását megfizeti az önkormányzatnak.

A benyújtott pályázatokból a ravatalozóra szólót vissza kellett vonni, mert a terület nem az 
önkormányzaté. Épületfeltüntetési vázrajz már elkészült, de szüksége lesz az Egyházmegyei 
Hatóságot megkeresni és nyilatkoztatni.

Továbbá az Alkotmány útra szóló pályázatot is vissza kellett vonni, mert a felújításról tervet 
kértek becsatolni, amelynek az elkészítése idő és pénzigényes.

Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő: bejelenti, hogy ő játszótérre pályázott.

Kucsera András polgármester: javasolja pályázati hirdetmény kiírását a Táncsics út 30. 
szám alatti bérlakásra, mivel a volt bérlő Ádám Zsolt kiköltözött.



Prontvai Sándor vállalkozó kezdeményezte, és vállalta hogy a templom előtti Nepomuki 
Szent János szobrot felújítja és a kisparkot is rendbe teszi. Búcsúra szeretné megcsinálni. 
Kérése, hogy a villanyoszlop kerüljön áthelyezésre, valamint várja a javaslatokat a park 
kialakítására.

2. Napirend tárgyalása

Kucsera András polgármester köszönti Takács Ferenc OTP Bank Zrt Rétsági fiókvezetőjét, 
valamint  Zupcsán  Lászlót  a  N-Alexander  Kft  üzleti  vezetőjét,  aki  vállalkozott  arra,  hogy 
személyesen ismerteti a cég munkáját.

Zupcsán László: az N-Alexander Kft egy Miskolci székhelyű cég, amely 100 %-os magyar 
tulajdonú, tanácsadással, biztosítások kötésével, viziközművek szervezésével, úthálózatépítő 
közösség  szervezése  stb  foglalkozik.  Több  mint  25  településen  dolgoztak  már,  nagy 
gyakorlattal és komoly referenciával rendelkeznek Nógrád megyében is több önkormányzattól 
kaptak  megbízást  (Nőtincs,  Bátonyterenye,  Kutasó,  Garáb  stb  Vác  és  térsége).  Az 
önkormányzatok 99 %-ának önerőt kell betenni a beruházásokba. A szennyvízberuházásnál 
50 % -80%-os támogatottságot lehet majd pályázni. A többi fennmaradó részt önerőből kell 
biztosítani.  Pályázni  majd  csak  úgy lehet,  ha  az  önkormányzat  hitelt  érdemlő  önerőt  tud 
felmutatni. Érdemes egy víziközmű társulat létrehozni, amely önerőt tud igazolni a pályázat 
során, de az építkezésnél is fontos szerepe van. Önálló jogi személy jön létre a társulattal, 
amely  a  lakossági  hozzájárulásokat  tudja  igazolni,  azaz  önerőt  tud  felmutatni.  A  társulat 
létrehozásáról  a  képviselő-testületnek  kell  dönteni.  Előtte  egy  szervező  és  előkészítő 
bizottságot kell alakítani, amelynek feladata lesz a víziközmű társulat megszervezése. Ezt a 
szervező  és  előkészítő  feladatot  vállalja  a  N-Alexander  Kft.  Ügyvédi  jelenlétet  és 
közreműködést  biztosít.  A  társulat  cégbírósági  bejegyzését,  az  alapszabályt,  alakossági 
belépési  nyilatkozatokat  elkészíti  és  leszervezi.  A  közgyűlés  vagy  küldöttgyűlés  a  helyi 
emberekből kerül ki. 2/3-os jelenlét kell az alakuló közgyűlésen, de meghatalmazással lehet 
képviselni  a  lakosságot.  4-5  fő  küldött  kell  a,  akiket  a  lakók  meghatalmaznak.  Intéző 
bizottságot  min.  3  fő  max.  10  fő  az  elnökkel  együtt  kell  létrehozni,  továbbá  Ellenőrző 
Bizottságot, küldöttek, gazdaságvezető. 
A társulat hitelt vesz fel - az önkormányzat a készfizető kezességet vállal - ennek fedezete 
lakossági takarékpénztári  szerződések lesznek.  A hitel  államilag kamattámogatott,  10 évre 
vehető fel. 1-5 évben 70% állja és fizeti meg az állam
                                                                            5-10 évben 35 %-át.
2007 szeptemberéig talán ki lesz írva a pályázat is, ez azt jelentené, hogy 2008 vége felé lehet 
építkezni.  Víziközmű  társulatot  kell  létrehozni,  az  veszi  fel  a  hitelt.  Kényszerbelépő  lesz 
mindenki, az érdekeltségi hozzájárulás megfizetése kötelező. Aki nem fizet, közadók módjára 
behajtható.  A  lakástakarék-pénztár  (OTP,  Fundamenta  ez  a  kettő  nagy  van)  egy  eszköz, 
amelyen keresztül az érdekeltségi hozzájárulás biztosított. 

I.verzió
Pénzügyi javaslat az érdekeltségi hozzájárulásra OTP Lakástakarék-pénztár ajánlattal:

Tervezett beruházási összeg: 450.000.000,-Ft
Pályázati támogatások összesen (85%): 382.500.000,-Ft
Finanszírozandó saját erő, társulati hitellel (15%):   67.500.000,-Ft
A beruházásban érintett ingatlanok száma:       450.ingatlan



80%-os szervezettséggel számolva:       360 ingatlan
A lakossági hozzájárulás futamideje:                         96 hónap

Egy Lakás-takarékpénztári ajánlatra vetített:

Szerződéses összeg: 450.000,-Ft
Megtakarítási idő:      96 hónap
Számlanyitási díj:      4.500,-Ft

Gyakoriság szerinti fizetendő díj havi: 1.780 Ft   összes:       185.280 Ft
Számlavezetési                          díj havi:    150 Ft   összes:         14.400 Ft
Összesen                                          havi: 1.930 Ft  összes:       199.680 Ft

Megképződő állami támogatás és kamat (30%+1,5%):            35.320 Ft
Kiutalási összeg szerződésenként:         235.000 Ft

Lakos hitel jogosultsága (96 hónap után, 4,5 %-os kamatra)        215.000 Ft

LTP konstrukcióban érintett ingatlanok száma:  450 ingatlan
80%-os szervezettséggel számolva:                     360 ingatlan

Lakás-takarékpénztár összes kiutalása (360 x 235.000 Ft): 84.600.000 Ft

Ténylegesen megfizetendő lakossági érdekeltségi hozzájárulás: 
                           1.930 x 96 hónap = 199.680 Ft

II. verzió
Pénzügyi javaslat az érdekeltségi hozzájárulásra Fundamenta-Lakáskassza Ltp ajánlattal:

Tervezett beruházási összeg: 450.000.000,-Ft
Pályázati támogatások összesen (85%): 382.500.000,-Ft
Finanszírozandó saját erő, társulati hitellel (15%):   67.500.000,-Ft
A beruházásban érintett ingatlanok száma:       450.ingatlan
80%-os szervezettséggel számolva:       360 ingatlan
A lakossági hozzájárulás futamideje:                         93 hónap

Egy Lakás-takarékpénztári ajánlatra vetített:

Szerződéses összeg: 450.000,-Ft
Megtakarítási idő:      93 hónap
Számlanyitási díj:      4.500,-Ft

Gyakoriság szerinti fizetendő díj havi: 1.710 Ft  összes:         159.030 Ft
Számlavezetési                          díj havi:    150 Ft  összes:          13.950 Ft
Összesen                                          havi: 1.860 Ft összes:        172.980 Ft

Megképződő állami támogatás és kamat (30%+3,0%):            54.020 Ft
Kiutalási összeg szerződésenként:         227.000 Ft

Lakos hitel jogosultsága (93 hónap után, 4,5 %-os kamatra)        223.000 Ft



LTP konstrukcióban érintett ingatlanok száma:  450 ingatlan
80%-os szervezettséggel számolva:                     360 ingatlan

Lakás-takarékpénztár összes kiutalása (360 x 223.000 Ft): 80.280.000 Ft (17,8%)

Ténylegesen megfizetendő lakossági érdekeltségi hozzájárulás: 
                           1.860 x 93 hónap = 172.980 Ft

Mindkét esetben a teljes forráshiány kedvezményes  államilag kamattámogatott  víziközmű-
társulati hitellel biztosítható.

A forráshiányt  infrastrukturális  hitellel  is ki lehet egészíteni abban az estben,  ha pályázott 
összeg nem 80%-os csak pl 60%..
Üzemeltetése: a vízmű társulattól átkerül az önkormányzathoz. Átadhatja bérleti díj fejében.
A  cég  munkatársai  leszervezik  a  lakosságot,  ha  helyi  kísérők  is  vannak  az  előny.  A 
számlanyitást az önkormányzat szokta átvállalni és mindenkinek egyszerre kerül megnyitásra. 

Takács  Ferenc  OTP  Bank  Zrt.:  örömét  fejezi  ki,  hogy  Zupcsán  úr  mindent  nagyon 
részletesen elmondott, jól ismerik egymást már dolgoztak együtt hasonló beruházás kapcsán. 
Nagyon fontosnak tartja  hangsúlyozni,  hogy a  lakosság havonta rendszeresen  fizessen,  ne 
hagyjanak ki egy hónapot sem. Az elhangzott modellen még lehet finomítani.

Majer  Csaba  képviselő:  mi  van  akkor,ha  csak  50%-os  a  pályázott  összeg,  akkor  ez  a 
számítás hogyan alakul?

Zupcsán László: reméli nem lesz ilyen, de ha mégis előfordul akkor az önkormányzat eldönti 
fel tudja e vállalni a plusz terheket, vagy egyszerűen nem fog bele a beruházásba. 

Zachar Zénó alpolgármester: vajon jövőre ismét pályázhat-e az önkormányzat, ha az 50%-
os  támogatottságot  visszaadja,  mert  ebből  az  összegből  nem  tudja  az  építkezést 
megvalósítani?

Zupcsán László: erre a kérdésre nem tud válaszolni. Nem lehet előre tudni, hogy ez kizárja-e 
az önkormányzatot a következő pályázatból. 

Majer Csaba képviselő: ki lehet vetni többet a lakosságra?

Zupcsán László: a víziközmű társulat fogja az összeget megállapítani, de véleménye szerint a 
2000 Ft egy lélektani határ, amit még a lakosság tud vállalni. 

Balázs  Ferenc  képviselő:  elég  elöregedett  a  falu,  mi  történik  akkor,  ha  elhalálozik  az 
ingatlantulajdonosa, aki a lakástakarék szerződést kötötte?

Zupcsán  László:  örökli  az  örökös,  átírják  és  továbbfizeti  és  ugyanúgy  kapja  az  állami 
támogatást. Fontos, hogy minden személyi változást be kell jelenteni a társulatnak. 

Balázs Ferenc képviselő: több hónap is eltelhet, amíg az örökösök nevére kerül az ingatlan 
és addig nem fizeti senki a hitel törlesztést. Új ingatlanok estében?



Takács Ferenc: 1-2 hónap csúszás még elfogadható. Havonta történik a könyvelés.

Zupcsán László: 5%-os lemorzsolódás lehetséges.  A társulat  mérsékelheti,  átütemezheti  a 
hiteltörlesztést nagyon indokolt esetben, de el nem engedheti.  Az önkormányzat is belép a 
saját ingatlanaival,úgy adja el, hogy megfizetteti a vevővel.

Papp Katalin: pénzforgalmi tervet is kell készíteni. 4-6 évnél ne legyen hosszabb a futamidő. 
Fontos, hogy a jegyzett  tőke nulla legyen. Egy érdekeltségi egység meghatározásánál meg 
kell határozni a vízfogyasztást is. 

Kovácsné  Bóbis  Klaudia  képviselő:  van  e  lehetőség  egy  összegben  befizetni  a 
hozzájárulást?

Zupcsán László: van, de fölösleges, mert  a pénzintézet havi könyvelést  vezet.  Van olyan 
település, ahol díjbeszedőt alkalmaznak, de lehet átutalási megbízással is, vagy  postai úton 
csekken befizetni.

Takács Ferenc: ingyen biztosítunk 12 db csekket a lakóknak, a társulatnak lesz egy számlája 
oda kell befizetni és az OTP utalja Ltp felé.

Zupcsán László: mibe  kerül  ez  nekünk? Erről  még nem esett  szó.  Ingyen nem dolgozik 
senki. A cég munkája se az önkormányzatnak, se a lakóknak pluszt nem jelent. Amit a cég kér 
az  Ltp  után  járó  jutalék  amit  a  pénzintézet  fizet.  Az  önkormányzatnak  van  kiadása: 
cégbírósági bejegyzés 120 eFt + áfa, 25 eFt cégközlönyben történő közzététel, fénymásolás.

Kucsera András polgármester:  megköszöni  a  részletes  tájékoztatást  és  15 perc szünetet 
rendel el.

A szünetben Zupcsán László és Takács Ferenc elköszönnek a képviselő-testülettől.
Kucsera  András  polgármester:  javasolja  az  N-Alexander  Kft  megbízását  a  társulat 
szervezői  feladatainak  elvégzésére,  valamint  a  lakás-előtakarékossági  szerződések 
megkötésére.

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

28/2007.(V.8.) számú kt határozat
Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázati támogatással szennyvízberuházást 
valósít meg. A projekt becsült költsége 450.000.000Ft.
A Képviselő-testület a  hiányzó forrás, kamat költségek és az önerő biztosítására víziközmű-
társulat létrehozásával biztosítja.
A Képviselő-testület  a Társulat szervezői feladatainak elvégzésére és az ahhoz kapcsolódó 
lakás-előtakarékossági  szerződések megkötésére  megbízásuk alapján az  N-Alexander  Kft-t 
(3530. Miskolc, Széchenyi u. 64. sz. II/2.) felkéri.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kucsera András polgármester



Kucsera András polgármester: ismerteti Dudás Dániel kérelmét, amelyben javaslatot tesz a 
horgásztó melletti 706 hrsz-ú saját használatú út megnevezésű ingatlan utcanevére „Tóparti 
sétány”. Kéri az utcanév jóváhagyását.
Az elnök javasolja a „Tóparti sétány” utcanév jóváhagyását. 

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

29/2007.(V.8.) számú kt határozat

Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a tulajdonos kérelmére a nézsa belterületi 
706  hrsz-ú,  kivett  saját  használatú  út  megnevezésű  ingatlan  utcanevét  „Tóparti  sétány” 
megnevezéssel jóváhagyja.  

Egyidejűleg a 702 hrsz-ú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű saját tulajdonú ingatlan 
címét 2618. Nézsa, Tóparti sétány 1. szám alatti kezdő házszámozással jóváhagyja. 

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

3. Napirend tárgyalása

Mlinárcsek Ferencné gyámügyi ea.: ismereti  a  2006. évi  Gyermekjóléti  és  Családsegítő 
Szolgálat Nézsa községben végzett tevékenységét. 
A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kucsera András polgármester: javasolja a beszámoló elfogadását.

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

30/2007.(V.8.) számú kt határozat

Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt a gyermekekért” Gyermekjóléti 
és  Családsegítő  Szolgálat  Nézsa  községben  végzett  2006.  évi  tevékenységéről  szóló 
beszámolót a melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal.
Felelős: a jegyző.

4. Napirend tárgyalása

Kucsera András polgármester: tájékoztatást nyújt a 2007. április 25-én megtartott Nézsa és 
Környéke Oktatási Intézményfenntartó Társulás társulási tanácsának üléséről. 
A  tanács  új  elnököt  választott,  Laluja  Imre  Alsópetény  polgármester  személyében. 
Elnökhelyettesnek Nézsa Önkormányzat polgármesterét. Jóváhagyásra került az iskola 2006. 
évi  költségvetési  beszámolója,  és  a  2007.  évi  költségvetése,  valamint  a  minőségirányítási 



programja. A körjegyzőség kérdésében kértük, Alsópetény és Keszeg polgármestereit, hogy 
írásban közöljék a testületi döntést. 

Balázs Ferenc képviselő: Arról volt szó, hogy kezdeményezünk egy közös testületi ülést és 
megbeszéljük a körjegyzőség alakításának lehetőségét.

Zachar  Zénó  alpolgármester: a  társulási  tanácsülésen  az  érintett  polgármesterek  még 
beszélni sem akartak róla. Teljesen elzárkóznak Nézsától.

Kucsera András polgármester: Szerveződik az óvoda társulása is, de egyelőre a képviselő-
testületi döntéseket kell meghozni.
A fogorvosi rendelő működtetéséről is szó esett, javaslatként hangzott el,  hogy a Mahmud 
doktorral személyesen kell tárgyalni az ügyről. Sajnos a fogorvosi szék megvásárlása 
meghiúsult,  mert  a  házaspár  visszalépett.  Pályázat  lett  benyújtva  a  rendelő  felújítására  és 
eszközbeszerzésre, megvárjuk annak elbírálását. 

5. Napirend tárgyalása

Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő: ismerteti a 2007. június 2-án megrendezésre kerülő 
falunapi rendezvény programját.
6.00    -  Horgászverseny az „Ezersziget” tónál
10.00  -  Szentmise a kastélyparkban
11.00  -  Ünnepi műsor (polgármesteri köszöntő, óvodások,zeneiskolások műsora,  
                                       nyugdíjasok köszöntése)
12.00  Ebéd a parkban (csík és kalácsfesztivál)
13.00  Kerékpár verseny, szabadtéri sport és játékprogramok, kézművesek, lovasbemutató,
Egészségsátor, masszázs, kürtöskalács, vattacukor
15.30 Kulturális műsor (néptánc, Hrinyovai hagyományőrzők)
19.00 Szabadtéri bál, tábortűz

Május 5-én a táncbemutató igen jól sikerült 100 fő táncos lépett fel, a bevétel 77.700 Ft volt, 
290 fő jelent meg.

A képviselő-testület tudomásul veszi a falunapi programot.

Egyebek

Kucsera András polgármester javasolja a KÖZKINCS III. pályázat benyújtását. A pályázat 
célja:  Többcélú  művelődési  ház  fűtéskorszerűsítés,  földgázellátás,  világítás  korszerűsítés, 
berendezés  javítása,  szükség  szerinti  cseréje,  nyílászárók  javítása,  utólagos  hőszigetelése. 
Önerő: 1.315.702 Ft.

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



31/2007.(V.8.) számú kt határozat
Nézsa  községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  az  Oktatási  és 
Kulturális  Minisztérium  Közkincs  Program  Térségi  Szintű  KÖZKINCS  III  (jogcím) 
támogatására pályázatot nyújt be.
A pályázat  célja:  Többcélú  művelődési  ház  fűtéskorszerűsítés,  földgázellátás,  világítás 
korszerűsítés,  berendezés  javítása,  szükség  szerinti  cseréje,  nyílászárók  javítása, 
utólagos hőszigetelése.
A fejlesztés megvalósulási helye: Nézsa Szondi út  97.
A fejlesztés forrásösszetétele: Saját forrás:  1.315.702 Ft
                                                 Támogatás:  4.500.000 Ft

    Összesen:  5.815.702 Ft

Kucsera  András  polgármester: javasolja  a  Táncsics  út  30.  szám  alatti  bérlakás 
meghirdetését.

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

32/2007.(V.8.) számú kt határozat

Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános pályázatot ír ki a 
tulajdonában lévő:
78  m2  alapterületű,  komfortos  Nézsa,  Táncsics  út  30.  szám alatti  lakás  szociális  alapon 
történő bérbeadására.
A lakásban 2 szoba és 1 félszoba, konyha, kamra, fürdőszoba wc, közlekedő található.
A lakás bérleti díja: 17.685 Ft.

1. A bérlet időtartama: 5 év.
2. Pályázatot nyújthat be, aki  legalább 5 éve nézsai lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkezik,  vagy  nézsai  munkaviszonnyal  rendelkezik.  Házastársak  esetén 
egyiküknek kell megfelelnie ezen feltételeknek; akiknek családjában az egy főre eső 
havi  nettó  jövedelem  nem  haladja  meg  a  mindenkori  öregségi  nyugdíjminimum 
összegét (27.130 Ft), egyedülálló esetén a másfélszeresét.

3. A pályázatot 2007. május 9-től január 31-ig 14.00 óráig lehet benyújtani személyesen 
Nézsa Község Polgármesteri  Hivatala  (2618. Nézsa,  Park u.  1.),  vagy postai  úton, 
ajánlott küldeményként a fenti címre. A postára adás napját úgy kell megválasztani, 
hogy  a  pályázat  a  megadott  címre  a  pályázati  határidő  utolsó  napjáig  biztosan 
megérkezzen.
A borítékon kérjük feltüntetni:”Pályázat a ….(cím) lakás bérletére.”
A lakás megtekinthető 2007. május 31. 14.00 óráig.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- pályázó(k) nevét, lakcímét
- igazolást, hogy a pályázó megfelel a 2. pontban előírt feltételeknek
- a pályázókkal együtt költözők nevét, lakcímét
-  nyilatkozatot,  hogy  a  pályázó  a  pályázati  hirdetményben  foglalt  feltételeket 
elfogadja.

Érvénytelen a pályázat, ha:



4. azt a pályázati határidő letelte után nyújtották be 
5. olyan személy pályázott, aki pályázat benyújtására nem lett volna jogosult
6. nem tartalmazta a 3. pont szerinti igazolásokat, nyilatkozatokat

Határidő: azonnal.
Felelős: a polgármester

Az elnök az ülést bezárja.

K.M.F.

Kucsera András         Turcsán Mónika
polgármester              jegyző

    Zachar Zénó     Szarka Péter
      jkv.hit                                        jkv.hit.


