
Nézsa Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

19. számú

Jegyzőkönyve

Készült: Nézsa Község Polgármesterei Hivatalában 2007. december 4-én 17.00 órakor tartott 
               képviselő-testületi üléséről.

Jelen vannak:  Kucsera András polgármester   
                          Zachar Zénó alpolgármester 
                          Balázs Ferenc képviselő 
                          Balogh István képviselő  
                          Majer Csaba képviselő
                          Szarka Péter képviselő  
                          Turcsán Mónika jegyző  
       
Meghívottak:  Dr.Széll Anikó Háziorvos                    
                         Wágnerné Fejes Mária könyvelő
                         Pazsitni Ferencné adóügyi előadó
                         Zachar Kázmérné vezető óvónő
                         Kucsera Andrásné igazgató

Távol volt:       Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő 
                         Pazsitni Tünde képviselő

Az ülés elnöke: Kucsera András polgármester

Az  elnök  tisztelettel  köszönti  a  képviselő-testület  tagjait,  majd  megállapítja,  hogy  (8  fő 
képviselőből 6 fő jelen van) az ülés határozatképes és azt megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja: Turcsán Mónika jegyzőt

A képviselő-testület egyhangú ( 6 igen szavazat ) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.

Jegyzőkönyv-hitelesítőknek javasolja:  Zachar Zénó alpolgármestert

A képviselő-testület  ( 5 igen 1 fő nem szavazott) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.      
                                 
                                                                 Majer Csaba képviselőt

A képviselő-testület (5 igen 1 fő nem szavazott) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.

Az elnök ismerteti a napirendet:

1. Beszámoló az elmúlt ülés óta történt főbb eseményekről.
    Előterjesztő: Kucsera András polgármester



2. Háziorvosi ellátás aktuális kérdései
    Előterjesztő: Dr.Széll Anikó háziorvos

3. Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetésének I-III. negyedévi   
    teljesítéséről.
   Előterjesztők: Zachar Kázmérné vezető óvónő
                          Kucsera Andrásné igazgató
                          Wágnerné Fejes Mária könyvelő

4. Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciójára.
    Előterjesztő: Kucsera András polgármester

5. Javaslat az óvoda, iskola 2008. évi költségvetési koncepciójára
    Előterjesztők: Zachar Kázmérné vezető óvónő
                           Kucsera Andrásné igazgató

6. Helyi adórendeletek felülvizsgálata.
    Előterjesztő: Turcsán Mónika jegyző

7. Egyebek (körjegyzőség, étkezési térítési díjak, szemétszállítási díj, óvoda elnevezése,  
    alapító okirat mód., helyi védett terület)                     
              
                
A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangú ( 6 igen) kézfelemeléssel elfogadja.

1-2. Napirend tárgyalása

Kucsera András polgármester: az elmúlt ülés óta rendkívüli esemény történt. Köztemetés 
ügyében kellett dönteni, ezzel kapcsolatos további intézkedést megtettem.

Ahhoz hogy pályázni lehessen, terveket kell készíttetni. Árpád út, Petőfi út tervkészítésére 
480 eft + áfa összegű árajánlat érkezett.
Az iskola felújítási pályázat készítése folyamatban van, ez most nem kerül pénzbe.
A járdapályázatot is meg kell ismételni.
Az Ady utcában a Hajszterék előtt kiásták az árkot, de balesetveszélyes, az intézkedést 
megtettük.
Balogh István képviselő: a Béke utcában is rendbe kell tenni az árkokat.
Balázs Ferenc képviselő: a Széchenyi és az Alkotmány utcában földdel vannak a kátyúk 
kirakva.
Majer Csaba képviselő: Koczka Laszló nézze meg az árkokat. Nógrádsáp felé víz áll benne, 
nincs hová elfolyjon. A pincék tele vannak vízzel.
Kucsera András polgármester: A Szent Jakab kórus és az egyesület is 80-80 eFt-ot nyert 
működési költségre.
FRIGOLAND Kft kérelemmel fordult a testülethez, fizetéskönnyítési kérelem iparűzési adó 
befizetése ügyében.
Jelenleg fennálló 1.919.550,-Ft adótartozását 2008.06.30.-2008.12.31. közötti időszakban 
tudná megfizetni. Kéri a fizetés átütemezését.



Indokai: 2006. és 2007-ben katasztrofális gyümölcstermés jellemezte a magyar 
mezőgazdaságot, a terméskiesés mértéke meghaladta az 50-60%-ot. Ez a terméskiesés 
részben az aszályból és a fagykárból fakadt. Árbevétel kiesést okozott, emiatt fizetési 
kötelezettségeinek átütemezésére kényszerült az állami és a banki szektorban egyaránt. 
2007-ben 1.400.000,-Ft iparűzési adót törlesztettek. 

Paszterovics János jelezte, hogy az elektronikai hulladékokat + gumikat egy helyre kellene 
összegyűjteni, és elszállíttatná.

Korábbi testületi ülésen javaslatként hangzott el a háziorvosi ellátás körüli hírek tisztázásának 
szükségessége. Ezért is került meghívásra Dr. Széll Anikó háziorvos, hogy elmondja, milyen 
változásokra lehet számítani Nézsa vonatkozásában. Arról tudomást szereztünk, hogy 
Alsópetényben is dolgozik és Keszeg polgármesterével is folynak tárgyalások. Ezek a 
változások a jelenlegi megállapodásban rögzítetteket fogja e érinteni? 
2002 óta nem volt ülésünkön a doktornő. A háziorvosi ellátás vállalkozásban működik, a 
korábbi megállapodásban az önkormányzat felvállalta az asszisztens teljes költségét, a 
doktornő vállalta az egyéb dologi kiadásokat (fűtés, áram). Az üzemeltetési költségek 
önkormányzati kiadás. 1999-ben született megállapodás, majd 2002 tavaszán a képviselő-
testület foglalkozott az asszisztens továbbfoglalkoztatásáról, majd 2002 novemberében velem 
- először, mint polgármester - találkozott. Az asszisztens nyugdíjazása után nem volt szó 
annak továbbfoglalkoztatásáról, de figyelembe vettük a doktornő kérését. 
Az Alsópetény-i körzet ellátása tekintetében szeretnénk bővebben hallani arról, hogy milyen 
előzetes megbeszélések folytak, egyáltalán Nézsa mire számíthat, milyen változás 
következhet be az új körzet vállalásával? Fontos, hogy a képviselő-testület is tisztán lássa a 
helyzetet és ha kell hozzájárulását tudja adni. 
A rendelő épületéről annyit, hogy pályázati lehetőséget találtunk arra, hogy az összes 
egészségügyi létesítményeket egy tömbbe vonjuk össze, ez lényeges költségmegtakarítást 
jelentene. Egyelőre keressük azt a tervezőt, aki ezt meg tudná tervezni. 

Dr.Széll Anikó háziorvos: köszönti a képviselő-testület tagjait. 2007. június 11. óta 
helyettesítek Alsópetényben, mert Dr. Mészáros György nyugállományba vonult. Eszembe 
sem jutott a körzetet átvállalni, mert arról volt szó, hogy Tallér doktornő jön, de nem jött. 
Augusztus végén megkeresett az alsópetényi polgármester, hogy elvállalnám e a munkát? 
Akkor még úgy gondoltam, hogy nem. Később felhívott telefonon, hogy gondoljam át, mert 
az ajánlatuk az, hogy Keszeget is el kellene látni. Ekkor el kezdtem gondolkodni, pénzről szól 
minden nem tagadom Egyedül nevelem 2 gyermekeimet, kell a pénz. Aztán kiderült, hogy a 
Keszegnek nem kellek, mert a két polgármester nem tud megegyezni, civakodnak, és nem a 
lakosság ellátása a fontos nekik.
Rossz helyzetben vagyok, nem tudom mit akarnak. Anyagi jobb lét reményében elvállalnám. 
Alsópetény jöhetne Nézsához és Keszeg menjen ahová akar. 

Balázs Ferenc képviselő: Nézsa-Alsópetény, vagy Nézsa-Keszeg, vagy Alsópetény-Keszeg 
körzet lenne a legjobb?

Dr.Széll Anikó háziorvos:  Alsópetényben az Ani nagyon ügyes asszisztens, 60 beteget 3 óra 
alatt lerendez. A váci kórházban is dolgozom, mert muszáj, egyelőre nem tudom hogyan 
legyen. Hirdesse meg a keszegi polgármester az állást. Én már 9 éve helyettesítek Keszegen 
is, ismerem a betegeket, még sem kellek. A hivatalos utat be kell tartani.



Zachar Zénó alpolgármester: Keszegen a polgármesterrel van a baj nem a lakosokkal.

Majer Csaba képviselő: ha Alsópetény-Nézsa körzet létrejönne?  

Dr.Széll Anikó háziorvos: Nézsán a rendelési idő rövidülne 1 órával, de lenne rendelés 
minden nap.

Balázs Ferenc képviselő: Nézsáról elmenne a doktornő? Mi a probléma?

Dr.Széll Anikó háziorvos: fölmerült a nagyobb anyagi jólét, csak ezért mentem volna el, de 
Keszeg részéről nincs korrekt hozzáállás. A MEP-től már figyelmeztetést kaptak, félév alatt 
már eldönthették volna. Ki kellett volna írni a pályázatot.

Kucsera András polgármester: ha fölmerülne bármilyen ajánlat, azt írják le, annak nyoma 
van. Laluja Imre polgármester is hezitál én úgy látom.

Dr.Széll Anikó háziorvos: a vizitdíjat megtartom, megkapják a finanszírozást, a fizetésemért 
is rimánkodni kell, lehetetlen állapot van Alsópetényben.. Arról is szó volt, hogy Mészáros 
doktor visszajön, de nem jött. Keszegiek is kérték, hogy jöjjön vissza, és csak Keszeget lássa 
el. Nem vállalta. 30 évet dolgozott a körzetben, nagyon megérdemelte volna, hogy 
tisztességesen elbúcsúztassák. 

Majer Csaba képviselő: mi változna, ha Nézsa mellet lenne még település?

Dr.Széll Anikó háziorvos: Nézsán maradna minden, a rendelőben du 3-ig mindig lenne/van 
valaki. Ha én nem vagyok, az asszisztens mindig ott van.  A három falura 2 fő asszisztens 
kell.

Zachar Zénó alpolgármester: muszáj 8 órában foglalkoztatni az asszisztenst, 4 órában nem 
elég?

Dr.Széll Anikó háziorvos: MEP előírja 8 órás asszisztens foglalkoztatását. A rendelési idő 
nem csökken.

Kucsera András polgármester. a nyugdíjas asszisztens foglalkoztatása nagyon magas 
költséget jelent az önkormányzatnak.2,4 millió forintot. Az lenne a javaslatunk, hogy a 
doktornő foglalkoztassa az asszisztenst és az önkormányzat nyújt inkább támogatást. Az 
önkormányzat lényegesen tudna spórolni, ha az asszisztenst a doktornő foglalkoztatná. Az 
önkormányzat átvállalná a fűtés, világítás, karbantartás, üzemeltetés költségeit. Van már 
vizitdíj is.

Dr.Széll Anikó háziorvos: amikor a vállalkozás létrejött csak úgy vállaltam, hogy az 
asszisztens foglalkoztatását az önkormányzat fizeti. A vizitdíj havonta 105 ezer forint körül 
van, de ennek 25%-a adó.. A kártyapénzt nem emelték, korábban volt 40 ezer forint 
eszközfejlesztési támogatás, de már azt is visszavonták. 1150 a kártyám. Ica elmegy 
nyugdíjba csak áprilisig dolgozik, akkor lesz 60 éves.

Zachar Zénó alpolgármester: Ica néninek volt egy kérelme, amelyet a testület támogatott, 
annak reményében, hogy nyugdíjba fog menni. Mégis tovább lett foglalkoztatva. Én azon az 



ülésen nem voltam jelen, amikor a továbbfoglalkozatásáról döntött a testület, én biztos nem 
szavaztam volna meg.

Balázs Ferenc képviselő: én akkor fogom támogatni a leépítést, ha végig megyünk minden 
intézményen és csökkentünk a létszámon, és a béreken.

Zachar Zénó alpolgármester: nyugdíjasok helyett fiatalokat kell alkalmazni. Nem 
létszámcsökkentéséről és leépítésről van szó. Nincs bajon az Ica nénivel, inkább 
foglalkoztassunk fiatalokat.

Balázs Ferenc képviselő: a többi intézménynél is nézzük meg a létszámot.

Majer Csaba képviselő: Anit említette a doktornő, de ahol lehet próbáljunk meg nézsait 
alkalmazni. Ha nézsaiakat helyben alkalmazunk, nem költöznek el a faluból.

Dr.Széll Anikó háziorvos: Klaudia volt a nyerő, arról volt szó mindig is, hogy ő lesz az utód. 
Jelenleg tanulmányi szerződése van a kórházzal.

Kucsera András polgármester: milyen következményei lehetnek annak, ha eljutunk oda, 
hogy teljes körűen – fekvő és járó betegek - a Vác-i Kórházba járnak? Az ANTSZ levélben 
kereste meg az önkormányzatot és kéri, hogy teljes körűen kérjük a Váchoz tartozásunkat, 
mert a jelenlegi helyzetet nem támogatja.

Dr.Széll Anikó háziorvos: én mindenkit Vácra küldök. Ha valaki korábban egy másik 
kórházban járt joga van visszamenni. Befogadási nyilatkozatot ad a Kórház.
Jó nagy zűrzavar van az egészségügyben, a TAJ számokat hogyan fogom ellenőrizni? 
Januártól van-e jogviszonya? Ki kap ellátást ki nem? Nem tudom. 
Az önkormányzat milyen összegben gondolkodott, ez a lényeg. Mennyit tud adni?

Kucsera András polgármester: az önkormányzat átvállalná a fűtés  18.900,-Ft/hó, a telefon 
20.000,-Ft/hó, villany 5-6 ezer Ft/hó, víz 5-6 ezer Ft/hó költségeket.

Dr.Széll Anikó háziorvos: ha egy fiatal asszisztens kerül alkalmazásra, úgy sem vállalja az 
önkormányzat a foglalkoztatását?

Zachar Zénó alpolgármester: mindenképpen fiatalt kell felvenni. 

Balogh István képviselő: muszáj szigorítani.

Dr.Széll Anikó háziorvos: hozzájárulok ugyanúgy egy fiatal asszisztens béréhez. Amikor az 
önkormányzat kapta a finanszírozást akkor is ráfizetéses volt. Legyen csak közalkalmazott az 
asszisztens, a különbözetet állom. Többet kell nekem is fizetni.

Majer Csaba képviselő: pár év és sok lesz annak is bére. Hogy ki lesz az alkalmazott nem 
tudjuk, így a bérét sem.

Dr.Széll Anikó háziorvos:  bárki is lesz alapfokú számítástechnikai ismeretekkel 
rendelkezzen. A 8 órás asszisztenshez ragaszkodom. Ha szükséges ki kell írni a pályázatot.



Kucsera András polgármester: kérni fogom az Alsópetény-i polgármestert, hogy írja le mi a 
kérés, mi a szándék, megvéleményeztetjük az ANTSZ-el.

Zachar Zénó alpolgármester: megkérjük a doktornőt, ha új fejlemények lesznek az ügyben 
szíveskedjen a testületet tájékoztatni. 

Kucsera András polgármester: az egészségügyi intézmény épületének megbővítéséről már 
személyes beszélgetésünk alakalmával szó esett. Egy épületbe lenne jó koncentrálni az összes 
egészségügyi szolgáltatást: fogászat, védőnő, gyógyszertár. Lényegesen kevesebb 
infrastruktúra kellene. Egy jó tervre szükség lesz, ehhez egy jó tervező kell. Aki tud ebben 
segíteni szívesen vesszük.

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni a TIOP-2-1-2 kódszámú 
pályázaton  kistérségi  járóbeteg  szakellátó  központ  kialakítása  céljából.  A pályázaton  való 
részvétel  feltétele,  hogy  a  kistérség  települései  támogassák  a  projekt  megvalósulását.   A 
járóbeteg  szakellátó  központ  működtetésével  és  fenntartásával  kapcsolatos  költségeket 
felvállalta a kötelező 5 éves működtetés időszakára. A megvalósítás és fenntartás nem jelent 
anyagi terhet. Javasolom a fejlesztési megállapodás jóváhagyását.

Az elnök szavazást kér a javaslat elfogadására.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.

80/2007.(XII.4.) számú kt határozat
Nézsa  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  támogatja,  hogy  Rétság  Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete a járóbetegellátó központ építésére pályázatot nyújtson be.
A beruházás megvalósítására vonatkozó Fejlesztési Megállapodást jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Fejlesztési megállapodást aláírja.
Felelős. a polgármester.
Határidő: 2007. december 20.

Kucsera András polgármester: ismerteti az  ANTSZ-től érkezett megkeresést.
A rétsági kistérség településeinek többsége korábban csatlakozott ahhoz a kezdeményezéshez, 
hogy  lakossága  a  jövőben  a  járó-  és  fekvőbeteg  szakellátás  egyes  szakmáiban  a  Váci 
Jávorszky Ödön Kórház ellátási területéhez tartozzon.
Célszerűbbnek  látszik  a  fekvő-,  járóbeteg  szakellátás  valamennyi  lehetséges  területén  a 
Jávorszky  Kórházhoz  rendelni,  úgy,  hogy  a  váci  kórházban  nem  művelt  szakmák  a 
progresszív ellátás  tekintetében ezen települések  lakossága a váci  kórház jelenlegi  ellátási 
területéhez tartozó településeken élő betegekkel azonos módon „mozogjon”.
A 2006. évi CXXXII. Tv.  5/A.§ (3) bekezdése szerint:
„  A  települési  önkormányzat  ellátási  érdekből  kezdeményezheti  az  érintett  egészségügyi 
szolgáltató  fenntartójánál  (tulajdonosánál)  az  egészségügyi  szolgáltató  4.§  alapján 
megállapított ellátási területének (1) bekezdés szerinti módosítását” 
Az elnök javasolja a 2006. évi CXXXII. Tv.  5/A.§ (3) bekezdése szerint:
 kezdeményezés elfogadását.

Az elnök szavazást kér a javaslat elfogadására.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.



81/2007.(XII.4.) számú kt határozat
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2006. évi CXXXII. Tv. 5/A.§ (3) 
bek. szerint kezdeményezi a jelenlegi egészségügyi szolgáltató Szent Lázár megyei Kórház, 
valamint a Balassagyarmati Dr.Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet fenntartójánál a 4.§ 
alapján megállapított ellátási területének (1) bek. szerinti módosítását, melynek alapján kéri 
azt, hogy településének lakossága a továbbiakban a Váci Jávorszky Ödön Kórházban 
részesüljön járó- és fekvőbeteg szakellátás valamennyi lehetséges területén úgy, hogy a váci 
kórházban nem művelt szakmák, illetve a progresszív ellátás tekintetében ezen települések 
lakossága a váci kórház jelenlegi ellátási területéhez tartozó településeken élő betegekkel 
azonos módon „mozogjon”.
Határidő:2007. december 31.
Felelős. a polgármester
Határozatról értesül: 
ANTSZ Észak-magyarországi illetve a Közép-magyarországi Tiszti Főorvos
Váci Jávorszky Ödön Kórház

Kucsera András polgármester:  javaslatot kér a FRIGOLAND KFT kérelmére.

Zachar Zénó alpolgármester: örüljünk annak, hogy ha késve is, de be fogja fizetni elmaradt 
adótartozását. Végrehajtással semmit nem érnénk el, abból pénz nem lenne. Elfogadásra 
javasolom a kérelemben előterjesztett iparűzési adófizetés átütemezését.

Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli:

82/2007.(XII.4.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a FRIGOLAND Hűtő és 
Kereskedelmi Kft (2618. Nézsa Ipartelep) képviseletében eljáró Tóth József ügyvezető 
igazgató kérelmét és az alábbi döntést hozza.
A Képviselő-testület engedélyezi, hogy a FRIGOLAND Kft az 1.919.550,-Ft iparűzési 
adótartozását, valamint a késedelmi pótlék összegét 2008.06.30. – 2008. 12.31. időszak alatt 
megfizesse.
Határidő: értelemszerű.
Felelős: a jegyző

3. Napirend tárgyalása

Kucsera András polgármester:
2007.I-III. negyedévi költségvetési teljesítésről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törény 79 § (1) bekezdésének megfelelően 
elkészült  Nézsa  Község  Önkormányzata  2007.  évi  költségvetésének  I-III.  negyedévi 
teljesítése, melyet a következő évi koncepció előterjesztésével egyidejűleg határozattal el kell 
fogadtatni  a  képviselő-testülettel.  Kiemelt  előirányzatonként  a  3.sz.melléklet  bevételek,  a 



4.sz.  melléklet  kiadások vonatkozásában  ismerteti  az  eredeti  előirányzathoz  képest  a 
teljesítést.

3. sz. melléklet
Nézsa Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének I-II. negyedévi teljesítése

(eFt)

Bevételek: előirányzat           Teljesítés

Intézményi működési bevételek 5 446 5 487
Kamatbevételek -    300
Gépjárműadó 4 500 2 996
Helyi adók és pótlékok, bírságok 6 630 5 398
SZJA           48 812           42 131
Működési pe átv. Kp ktgszervtől           10 486           12 858
Tárgyi eszköz értékesításe  6 150 -
Sajátos bevételek  2 090 3 990
Önkormányzat költségvetési támogatása     59 850           63 578
Terülketi kiegyenlítő keret - -
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele - -
Rövid lejáratú hitel igénybevétele           35 091 9 723
Hosszúlejáratú hitel igénybevétele           14 000 -

Bevételek összesen:         193.055          146 461

4.sz. melléklet
Kiadás nemek:

Rendszeres személyi jutt. 68 962 53 844
Nem rendszeres személyi jutt.   7 859   8 061
Külső személyi jutt.   1 900   8 087
Munkaadókat terhelő járul. 25 390 23 613
Dologi kiadások 31 509 19 117
Egyéb folyó kiadások 23 340   4 625
Működési c pe átadás önk.kv-i szerv              1 398   1 660         
Működési c pe átadás non-profit szerv            1 160                                         537
Felhalmozási c átadott pénzeszköz   1 150          2  
(hulladék lerakó)
Társadalom- és szocpol jutt.   4 142   9 751    
Felújítások 13 219   8 518
Intézményi beruházási kiadások 10 321   2 672     
Hitel törlesztés   2 705   2 500

Kiadások összesen: 193.055 142.987  

Wágnerné Fejes Mária könyvelő: az eredeti előirányzathoz képest nincs sehol kiemelkedő 
túlköltekezés, és nincs eltérő bevétel. 
Szociális területen: 10%-kal terveztünk, a teljesítést 90%-kal kell megemelni.
Elmondható, hogy minden a terv körül alakul. 



Kucsera András polgármester:  az év leghíresebb ügye  volt  -  és  a működőképességünk 
megtartását kellett  biztosítanunk – a Legénd-i iskola bezárásának ügye. Fizetési problémák 
lehetnek az utolsó hónapban. Tervezve  lett, bár az év elején nem lehetett tudni lesz-e fedezet. 
Pályázati pénzekből a pedagógusok ki lettek fizetve. 
Fejlesztésekről nem beszélhetünk. Pályázati  forrásból valósult meg az Ady út és az óvoda 
felújítása.

Wágnerné  Fejes  Mária  könyvelő: óvoda  az  egyetlen,  aki  tökéletesen  van  tervezve  és 
tökéletesen teljesít. Legkönnyebben lehet bemérni. Jelenleg 21 gyerekkel működik. 
Senki nem költötte túl magát az eredeti előirányzathoz képest, elég takarékosan gazdálkodott 
mindenki.
ÖNHIKI pályázat – 5,677 millió forint - sokat segített a normatíva kiesésen.
A tényleges pontos elszámolás december 31-iki zárással lesz.

Zachar  Zénó  alpolgármester:  az  ÖNHIKI-t  nem  kell  visszafizetni?  A  szociálpolitikai 
juttatásnál nagy az eltérés, ez miből adódik?

Wágnerné Fejes Mária könyvelő: nem. A szociálpolitikai juttatásnál 10%-kal tervezünk, a 
90%-ot havonta kell visszaigényelni, utólag kapjuk, ez miatt mutatkozik eltérés.

Balázs Ferenc képviselő: más a tervezés és más a gazdálkodás.

Zachar Zénó alpolgármester: a rendszer van így kitalálva, azért nagy a hiány. Ezt nem mi 
csináljuk így. 

Majer Csaba képviselő:  nem lehet  majd hitelesen tervezni  Feléljük a pénzünket.  Adjunk 
lakbértámogatást,  hozzunk  ide  olyan  családokat,  akik  legalább  2  gyerekkel  jönnek. 
Biztosítsunk számukra lakást. 

Zachar  Zénó  alpolgármester:  honnan  adod  oda  a  támogatást,  konkrétan  mondd  el. 
Demográfiai hullám van.

Balázs Ferenc képviselő: lesznek telkek, ösztönözni kell valamivel a letelepedést.
A gépjárműadó bevétel a tervezettől el van maradva.

Wágnerné Fejes Mária könyvelő: a beszámoló a III negyedév zárást tartalmazza, de még I 
negyedév hátra van. Többen vannak, akik csak októberben fizetnek. Javulni fog ez az arány.

Baslogh István képviselő: megfelelő arányról beszélhetünk?

Wágnerné Fejes Mária könyvelő:  igen a 75%-os arány megfelelőnek mondható.  Bevétel 
még jobbat mutat mint terveztünk.
Az biztos, hogy élet akkor marad egy faluban, ha van óvoda, iskola. Ha ellenségei vagyunk a 
foglalkoztatásnak,  akkor  bizony el  fognak menni  az  emberek.  Nem szabad a  munkahelyi 
lehetőségeket annyira lecsökkenteni, hogy egy ember lásson el két vagy három munkakört, 
több bérért. Inkább több embernek kell munkát adni.
Ha  képviselő-testület  ellensége  a  közszférában  dolgozóknak,  akkor  a  diplomás  emberek 
elmennek a faluból. Inkább minél többet meg kellene tartani.



Majer Csaba képviselő: hogy tartsunk meg mindenkit, ha nincs rá pénz. Akire szükség van 
tartsuk meg.

Wágnerné Fejes Mária könyvelő: erről szó nincs, racionalizáljunk.

Zachar Zénó alpolgármester: ez nincs ilyen egyenes arányban.

Kucsera Andrásné igazgató: ha megszünteted pl az iskolát lehet járdát építeni gond nélkül, 
de  kinek,  ha  nem laknak  a  faluban,  a  fiatalok  elköltözik.  Lehet  járdád,  utad,  de  ha  nem 
maradnak meg az intézmények elnéptelenedik a falu.

Majer Csaba képviselő: az iskolába ennyi ember kell, nem lehet megszorítani? 

Kucsera Andrásné igazgató: a jogszabályi előírásoknak megfelelően kell működni.

ÓVODA:

Zachar  Kázmérné  vezető  óvónő:  ismerteti  az  óvoda  I-III.  negyedévi  költségvetési 
teljesítését. 
Kiadások:
Óvodai nevelés szakfeladaton: bérjellegű kiadás: előirányzat. 11.734 eFt  
                                                                              felhasználás:   8.958 eFt          76%.

                                                       dologi kiadás: előirányzat 2.165 eFt   
                                                                              felhasználás: 774. eFt              36%

Konyha szakfeladaton:             bérjellegű kiadás: előirányzat.   4.275 eFt  
                                                                              felhasználás:  3.255 eFt          76%.

                                                       dologi kiadás: előirányzat    2.227 eFt   
                                                                              felhasználás: 1.151  eFt           53%

Bevételek:
Előirányzat: 1.630 eFt
Felhasználás: 1.367 eFt     
Teljesítés: 84%.

Megtakarítás: 63.330,-Ft.

ISKOLA:

Kucsera Andrásné igazgató: az iskola 2007. évi költségvetésének I-III negyedévi teljesítése.
Költségvetés: 88.777.000,-Ft
Módosított költségvetés: Kistérségtől kapott pénzek: logopédiára       64.000,-Ft
                                                                                     Szakszolgálat    230.000,-Ft

   Támogatás     3.479.344,-Ft
                            Legéndi iskola ügy létszámcsökkentési pályázat:  2.440.140,-Ft

_____________
                                                                                                          94.913.484,-Ft



I-III negyedévi finanszírozás 60.369.570,-Ft
Pályázati bevétel      240.000,-Ft
(körnezetv., vers, sítábor, szlovák tábor)
Közhasznú támogatás      460.867,-Ft
Keszeg-Alsópetény (normatíva, gyógytestnevelés)       321.481,-Ft
Egyéb sajátos bevétel (terembérlet)                               271.629,-Ft

Rendszeres és nem rendszeres juttatásokra kifizettünk: 32.967,-Ft-ot
Ez a tervezetthez képest: 75,86 %

Külső személyi juttatásokra kifizettünk: 17.534.184,-Ft-ot
Ez a tervezetthez képest: 76,39 %

Járulékfizetések: 13.162.880,-Ft
Ez a tervezetthez képest: 77,63 %

Dologi kiadásokra: 7.660.944,-Ft.

Októberi szállítással vásároltunk 2 db acél táblát: 151.855,-Ft.

Legéndi peres ügyre októberig kifizettünk 6.420.525,-Ft-ot
November hónapban teljes összeg kifizetésre került: 20.083.187,-Ft + 583.550,-Ft végrehajtói 
díj lekönyvelve.

Keszeg Polgármesteri Hivatala október hóig a munkabér különbözetet rendezte.

Kucsera  András  polgármester javasolja  az  önkormányzat  2007.  évi  I-III.  negyedéves 
költségvetésről szóló beszámoló elfogadását.

A  szavazás  eredménye:  a  képviselő-testület  (  6  fős  jelenléttel  6  fő  szavazott  4  igen  2 
tartózkodás) a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.

83/2007.(XII.4.) kt számú határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évi I-III. negyedéves költségvetés 
teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.
Megállapítja, hogy az önkormányzati alapfeladatok ellátása, az intézmények működése és az 
önkormányzat pénzügyi egyensúlya csak folyószámlahitel és munkabérhitel igénybevételével 
volt biztosítható.
A költségvetési hiány előirányzatának további csökkentése érdekében további javaslatot kell 
tenni.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: a polgármester

4. – 5. Napirend tárgyalása

Kucsera András polgármester:  Az államháztartásról szóló többször módosított  1992. évi 
XXXVIII.  Törvény  70.§-ában  előírt  kötelezettségnek  megfelelően   az  alábbiak  szerint 



terjesztem  elő  Nézsa  Község  Önkormányzatának  2008.  évi  költségvetési  koncepciójára 
készített javaslatot.
A koncepciót az Áht. 68.§ (1)bekezdésének, valamint a 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 
28.§-ának  megfelelően  a  Magyar  Köztársaság  2008.  évi  költségvetéséről,  szóló  törvény 
tervezete annak általános és fejezeti indoklása alapján, valamint az önkormányzat vezetése, 
intézményvezetők által megfogalmazott igények alapján állítottuk össze.
A tervezés  jelenlegi  szakaszában a feltételek nem teljes körű ismerete  mellett  is  meg kell 
határozni  a  koncepcionális  célokat,  valamint  számba  kell  venni  a  helyben  képződő 
bevételeket, és az ismert kötelezettségeket.
A koncepcionális célok meghatározásánál feltétlenül fontos, hogy az előző évek gazdálkodása 
során érvényesülő tendenciákra odafigyeljünk. 

Az önkormányzati  éves költségvetés  tervezésének első szakasza a költségvetési  koncepció 
összeállítása.
Az összeállításra vonatkozó követelményeket az államháztartás működési rendjét szabályozó 
kormányrendelet tartalmazza.

A költségvetési koncepció 
-  a  rendelkezésre  álló  központi  költségvetési  irányelvek,  az  önkormányzatokat  érintő 
makrogazdasági  összefüggések,  az  önkormányzatok  forrásszabályozása  által  meghatározott 
pénzügyi feltételek,
- a helyben képződő bevételek,
- az önkormányzat gazdasági programjában szereplő feladatainak,
- a közszolgáltatási szükségleteinek és ismert kötelezettségeinek,
-  valamint  a  részletes  költségvetés  készítéséhez  megfogalmazott  egyéb  követelmények, 
iránymutatások
figyelembevételével áll össze.

A koncepció készítésekor még csak irányelveket kapunk a Pénzügyminisztériumtól,  illetve 
Belügyminisztériumtól.

Nézsa  vonatkozásában  lényeges  változásokkal  nem  számolunk  2008.  évre.  Fejlesztési 
kiadásokat 12.300 eFt összegben építettünk be, mivel elengedhetetlen, hogy valamennyit ne 
költsünk  ingatlanaink  állagmegóvására,  ide  értve  az  önkormányzati  utakat,  illetve  az 
intézményeket.  Ha  a  sokat  emlegetett  uniós  fejlesztési  források  nem nyílnak  meg,  akkor 
sajnos  csak  egyhelyt  állunk.  Sajnos  hitel  nélkül  nem tudjuk  biztosítani  a  zökkenőmentes 
feladatellátást,  hiszen a legéndi ügy még 2 évig fog kísérteni, illetve nagy gondot okoz az 
iskola működtetésének önkormányzati  hozzájárulási hányada. Az épület jellegéből adódóan 
rengeteg plusz általános költség merül fel.
Minden nehézség ellenére azonban a településüzemeltetést, az iskola, óvoda működtetését, a 
hivatal fenntartását, az idősek étkeztetését, közvilágítást, művelődési tevékenységünket és a 
szociális feladatellátást továbbra is tudjuk zökkenőmentesen biztosítani.

Forráshiányt  21 722  eFt  összegben  terveztünk,  hiszen  2007.  évben  sem  tudtuk  a  saját 
bevételekből,  az  állami  támogatásból,  illetve  SZJA  bevételekből  működési  kiadásainkat 
fedezni. Az ÖNHIKI-t 2008. évben is be kívánjuk nyújtani.

Nem  számoltunk  bérnövekedéssel,  nem  számoltunk  semmilyen  vonatkozásban 
többletkiadással előző évhez viszonyítva.



Számszakilag  kidolgozásra  került  kiemelt  előirányzatonként  bevételek vonatkozásában  az 
1.sz.melléklet, kiadások vonatkozásában a 2.sz. melléklet.
/A mellékletek a jegyzőkönyv mellékletét képezik/.

A  koncepció során  irányelveket  fogalmazzunk  meg,  mit  szeretnénk,  illetve  mit  kell 
megvalósítanunk  2008-ban.  Pénzügyi  területen  a  munkabér  jellegű  kiadások,  energia 
takarékoskodás,  az  intézmények  racionalizálása,  esetleges  összevonások,  van-e  értelme  pl 
Iskola+ Művelődési Ház összevonásának, mert 80%-ban az iskola használja., van-e normatív 
hozadéka?
Szervezeti változás: körjegyzőség, kistérségi kapcsolat további szorgalmazása.
Fejlesztési koncepció kell, amit Majer Csaba is szorgalmaz.
Milyen  tervezéseket  támogatunk,  milyen  mértékű  önrésszel  számoljunk.  Útfelújításnál  a 
tervezői árak.
Nagy hangsúlyt kell fektetni az építési telek eladására.
Kiemelt feladat továbbra is a szennyvízberuházással kapcsolatos pályázat, annak költségeire 
vonatkozó fedezet biztosítása.
Vannak kötelezettségeink is: Ady út felújításának kifizetése. 
Ellenőrzéseknél, határozzuk meg mire terjedjen ki. Belső ellenőr feladata.
Liberalizáció kapcsán: energia (gáz, villany) vásárlása. 4-5 cégtől már érkezett megkeresés.
A fűtés üzemeletetésének megoldása.
Intézményeink élelmiszer beszerzése: hol a legolcsóbb, közbeszerzése, árajánlatok bekérése.
Lakások bérlése. Hozadéka legyen az önkormányzatnak.
Helyén  kell  kimutatni  a  költségeket,  ami  más  területekhez  kötődik.  Pl.  Sportegyesület 
támogatása, legyen konkrét összeg, egyéb költségek (mosás, pályanyírás, víz, villany stb).
Kábeltévé: helyiségbérlet meghatározása.
Teleház: helyiségbér, és egyéb energia költség.
Klubok támogatása: világítás, fűtés. 
Ezeket  figyelemfelkeltésnek szánom, mert  ezek a költségek beépülnek a az önkormányzat 
költségvetésébe, de konkrétan legyenek kimutatva és tudjanak működési költséget igazolni, 
hogy lehessen pályázni.
Az  Észak-kelet  Pest  és  Nógrád  Megyei  Regionális  Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi  Önkormányzati  Társulás  közlése  szerint  a  2008.évi  költségvetésünkbe 
1.719.142,-Ft önrészt kell betervezni
Önrész (10%) 859 571Ft; Önrész áfája: 171 914Ft; állami támogatás áfája: 687 657Ft
A megnyert BM Önerő Alap pályázatból származó forrás kiegészítés csak a szerződés aláírása 
után lesz lehívható, mert a megnyert forrás utófinanszírozásként kerülhet a társuláshoz.
A Nógrád Megyei Önkormányzatok Közútkezelő és Környezetvédelmi KHT. 5%-kal emeli a 
2008. évi szolgáltatás díját.
Közútkezelés: 155.700Ft/év-ről 163.500,-Ft/év mértékre módosul
Környezet. 98.300 Ft/év-ről 103.200 Ft/év mértékre módosul. A szolgáltatást 20% -os ÁFA 
terheli.
A helyi  önkormányzatokról  szóló 1990. évi LXV. törvény alapján az önkormányzat  hitelt 
vehet  fel és kötvényt bocsáthat ki. Mindkét esetben figyelemmel kell lenni arra, hogy – Ötv 
88.§ (2) bek. – a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának 
felső határa a korrigált saját bevétel. A korrigált saját bevétel a rövid lejáratú kötelezettségek 
adott évre eső részével csökkentett saját bevétel éves előirányzatának 70%-a.

Az  iskola  épületének  felújítására  készül  a  pályázat.  KRODA  Pénzügyi,  Gazdasági  és 
Kereskedelmi Kft. (3527. Miskolc Bajcsy-Zs. U. 17.) vállalta a pályázat elkészítését, egyelőre 



ingyen,  majd  sikerdíjas  ajánlatot  tettek.  A  ÉMOP-2007-4.3.1/2F  pályázathoz  kapcsolódó 
megbízási szerződést küldtek. Meg kell bíznunk a feladat elvégzésével. A pályázat benyújtási 
határideje 2008. január vége.

Rózsa Attila vállalkozó a számítástechnikai berendezések karbantartását végzi. 27.100,-Ft + 
ÁFA díjért vállalja 2008-ban.

Balázs Ferenc képviselő: a kábeltévé ügye már tavaly is napirenden volt, én azt hittem ez 
meg lett oldva és megegyezés született. Fizesse meg amit használ, legyen nevesítve.

Szarka Péter képviselő: legalább a villanyszámlát fizesse.

Kucsera  András  polgármester:  ezt  az  önkormányzat  akkor  vállalta.  Járt  a  hivatalban  a 
Kaszás úr, tervekkel jött. Ezt már 2 éve hallottuk tőle Szécsényben. Korszerűsíteni akar, több 
csomag kínálata  lesz,  ezt  tavasszal  szeretné elkezdeni.  A villanyóra  kérdést  megcsináljuk, 
nem zárkózik el. Iskolába és az óvodába beköti a kábeltévét.

Wágnerné  Fejes  Mária  könyvelő:  igyekeztem  tömören  megfogalmazni  a  koncepció 
lényegét.  Egyelőre még nincs elfogadott  költségvetési  törvény,  valamikor december  hónap 
végére várható. Kötelező a koncepció elkészítése és elfogadása. Az előző évi tényadatokon 
alapszik a prognosztizáció.

Bérkeret  az  előző  évi  adatokon  alapszik,  dologi  kiadásokat  többet  terveztünk  útkátyúzás, 
állagmegóvás  miatt.  A  bérnél  emelkedést  nem  terveztünk.  Tervezésre  került  enyhe  kis 
fejlesztés. Felújításra: 9 400 e Ft, 2 900 eFt eszközfejlesztés.
Forráshiány is van. Kell is vele tervezni bátran.

Balázs Ferenc képviselő: a képviselői tiszteletdíjat, ami minket megillet  egy külön számlán 
kellene kezelni. Ebből lehetne konkrét feladatokat megvalósítani, pl. járdaépítés.

Wágnerné Fejes Mária könyvelő: a tervezés során betehető a költségvetésbe.

Majer Csaba képviselő: 1 év múlva nevén lehet nevezni mi készült el belőle.

Zachar Zénó alpolgármester: jelenleg nincs tiszteletdíj megállapítva a képviselőknek, ezért 
én  nem  is  akarom,  hogy  ez  el  legyen  különítve,  az  enyém  mindenképpen  maradjon  a 
közösben.

Kucsera András polgármester: most is meg lehet nevezni pl az óvoda felújítását a meg nem 
állapított  képviselői  tiszteletdíjakból  lett  megvalósítva.  Ugyan  nincs  elkülönítve  a 
költségvetésben, de attól még benne van.

Zachar Zénó alpolgármester. nem támogatom Balázs Ferenc ötletét.

Wágnerné Fejes Mária könyvelő: a megoldható, hogy a tervben nevesítjük a tiszteletdíjak 
felhasználást.
 
Balogh István képviselő: a településüzemeltetésben szerepel-e a fogorvosi rendelő felújítása?



Wágnerné Fejes Mária könyvelő:  felvesszük az eszközfejlesztések közé. A koncepcióban 
2,900 eFt lett tervezve.

Balogh István képviselő: 119 millió forint bérjellegű költség szerepel, ez őrült sok. 

Wágnerné Fejes Mária könyvelő: 2008-ban nincs legéndi ügy, ez csökkenti a költségeket.

Balogh István képviselő: magas a külső személyi juttatások összege is.

Wágnerné  Fejes  Mária  könyvelő:  ide  tartoznak  az  óraadók,  gyermekorvos  stb  az  én 
juttatásom is.

Kucsera András polgármester: 8 millió forint visszafizetési kötelezettségünk is van a ÖTE 
Minisztériumnak. Ez a legéndi ügyre kapott pályázati pénz. 
2008 márciusától negyedévente 625 eFt hiteltörlesztése lesz az önkormányzatnak,  a telkek 
kialakítására felvett 10 millió forintos hitel miatt. 

Balogh István képviselő: milyen ügyvédünk van, jót fogadtunk?

Kucsera  András  polgármester:  jegyzőként  dolgozott  Romhányban.  Ezt  nehéz  lenne 
megmondani ki a jó ügyvéd. Dolgozott a közigazgatásban van rálátása az önkormányzatok 
működésére. Már két tárgyalás volt, a következő januárban várható. A bíróság adatokat kért, 
azokat szolgáltattuk.

Majer Csaba képviselő: akkor legyen kimutatva a képviselői tiszteletdíj és legyen nevesítve 
a felhasználása. Ezt szavazzuk is meg!

Zachar  Zénó  alpolgármester:  ellenzem  a  dolgot,  nincs  értelme,  mivel  nincs  tiszteletdíj 
megállapítva. Az én esetemben ez ne kerüljön elkülönítésre.

Balázs Ferenc képviselő: de van, tudjuk, hogy mennyi pénz járna nekünk.

Az elnök  szavazást  kér  Majer  Csaba  javaslatára,  mely  szerint  a  2008.  évi  költségvetésbe 
kerüljön  összegszerűen  elkülönítésre  a  képviselői  tiszteletdíj  és  legyen  nevesítve  a 
felhasználása.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 4 igen 1 nem 1 
tartózkodás) a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.

84/2007.(XII.4.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2008. évi költségvetésébe 
összegszerűen betervezi  7  fő  képviselő  tiszteletdíját.  Az összeg felhasználásról  a  tervezés 
során dönt.
Határidő: értelemszerű
Felelős: a polgármester

Majer Csaba képviselő:  javasolom,  hogy negyedévente  beszéljük meg,  mi  az előrelépés. 
2007-ben is 15 tételt soroltunk fel, ebből minimális valósult meg. 



Kucsera Andrásné igazgató: javasolom a szomszédos önkormányzatok megkeresését óvoda 
társulás ügyében. Ugyanez az iskoláknál is fenn áll. Pl. Balassagyarmatnak és Salgótarjánnak 
is egy-egy iskolája van és az összes többi tagiskola.  Egy vezetője van,  több a normatíva. 
Nógrádsápi iskolával is meg lehetne ezt lépni. 

Balázs Ferenc képviselő: hol lenne a központ?

Kucsera Andrásné igazgató: mindig a nagyobb iskola a székhely.

Zachar Zénó alpolgármester:  ennek semmi köze az anyagi  megtakarításhoz,  ez politika, 
ennek  semmi  értelme.  Így  akarják  összevonni  az  iskolákat,  hogy  majd  könnyebb  legyen 
megszüntetni?

Kucsera Andrásné igazgató:  Meg kell nézni a lakásügyet is. Aki itt van foglalkoztatva az 
lakjon benne. 
Az  iskola  költségvetési  koncepciójába  minimumot  írtunk.  Meg  lehet  nézni  az  órarendet, 
tantárgyfelosztást. Ugyanaz a normatíva marad. Továbbra is rengeteget pályázunk. 
A szlovák tanulók létszáma nőtt, ezért több normatíva várható.

Kucsera András polgármester: a tagiskolák után is többet kell fizetnie az önkormányzatnak.

Balogh István képviselő: az óvoda nagyon takarékos gazdálkodást folytat.

Majer Csaba képviselő: puhatoljuk ki, az óvoda társulásba ki venne részt. Meg kell keresni a 
környékbeli önkormányzatokat.

ÓVODA:

Zachar Kázmérné vezető óvónő: ismerteti az óvoda 2008. évi költségvetési koncepcióját.
Bér és személyi juttatások terén lesznek változások.
A 2007/2008.  nevelési  évben egy gyermekcsoportunk működik két  óvodapedagógussal.  A 
gyes-en lévő óvodapedagógus illetményei  és járulékai kiesnek a költségvetésből az óvodai 
nevelés szakfeladaton előreláthatólag. Ez kb. 2,5 millió forint. Megtakarítást jelent.

A konyhai szakfeladaton egy magasabb fizetési fokozatba lépés várható (kb 50 ezer forint 
éves szinten.

A  kötelező  eszköznormát  továbbra  is  egyrészt  a  költségvetés  keretein  belül,  másrészt 
pályázati úton szeretnénk fejleszteni.
A nyár folyamán felülvizsgált udvari játékok egy része megsemmisítésre került, a többi nem a 
követelménynek megfelelően, de meg lett javítva.
A még hiányzó eszközeink:
Helyiségek:
Tornaszoba, orvosi szoba, elkülönítő szoba.
Jelenleg az egyik csoportszobát használjuk tornaszobának. 
Sajnos a gázkazánt az egyik raktárhelyiségbe szerelték, ahol tűzveszélyességi szempontból 
éghető anyag nem tárolható. Gondot okozott az itt lévő anyagok máshová helyezése.
Berendezési tárgyak: mosdókagyló a nevelői szobába



Ma  már  az  óvodák  többsége  internettel  rendelkezik,  a  mi  óvodánkban  csak  egy  régi 
számítógép van, windows 95-ös programmal, amelyen a Pedagógiai Intézet CD-n megküldött 
anyagait nem tudjuk megtekinteni. Ezért szeretnénk lecserélni a gépet. Kb. 60 eFt-ért,
A költségvetésbe betervezet eszközöket nem tudjuk megvásárolni, mert az ellátmány csak az 
élelemre elegendő. Munkaruhát, szakkönyvpénzt már 3 éve nem kaptunk.
A konyhába hűtőszekrényt kellene vásárolni.

A konyhát a HCCP követelményeinek megfelelően nem tudjuk fejleszteni. 

Ebben  a  nevelési  évben  kellene  megvalósulnia  a  Kistérségi  Társulástól  kapott  pályázati 
pénzösszeg felhasználásának, amely az óvoda külső pucolására fordítható. Ezzel egyidejűleg 
szakember segítségével felül kell vizsgálni a gyermekmosdó és wc beázott alapzatát, mert az 
udvar felől bomlásnak indult a beázott kő alapzat, és ez balesetveszélyessé vált.

Nézsára költözik egy család Pencről, akik beíratták gyermeküket óvodánkba 2008.02.01-től, 
de csak akkor fogják tudni hozni, ha az óvoda előbb nyit.
Kérem a testületet, hogy 2008.02.01-től az óvoda nyitva tartását reggel 6.30 órától – 16.30 
óráig határozza meg. Jelenleg 7-17 óráig van nyitva az intézmény.

Az élelmezési  norma  és  térítési  díj  összegét  2008.  január  1-től  10-15% között  javasoljuk 
megemelni.

További  kérelem:  az  óvoda  nevének  megváltoztatása.  Nevelőtestületünk  azért  szeretné 
intézményünk nevét megváltoztatni  „Gyermeki Csodakert Óvoda” elnevezésre, mert ez a 
név tükrözi a nevelőtestület gyermekközpontú szemléletét, hivatástudatát, elkötelezettségét a 
3-6-7  éves  korú  gyermekek  nevelése  iránt.  Nevelőtestületünk  a  1/2007.(IX.28.)  számú 
határozatával döntött.
Az óvoda alkalmazotti közössége elfogadja az óvoda nevének megváltoztatását.

Az óvodai szülői közösség választmánya 2007. október 10-én megtartott ülésén tárgyalta az 
intézmény nevének megváltoztatását. Előzményként kikértük a szülők véleményét is. A szülői 
közösség is javasolja a Gyermeki Csodakert elnevezést.

ISKOLA:

Kucsera  Andrásné  igazgató: ismerteti  az  általános  iskola  2008.  évi  költségvetési 
koncepcióját.

Általános Iskola Nézsa
2008. évi költségvetési koncepció

1. Helyzetelemzés:  
 

          2008-as évre tervezzük a természettudományi terem továbbfejlesztését,  
          kémia-fizika kísérleti eszközök beszerzésével.

          Alsó tagozatos osztályokat új padokkal táblákkal szereltük fel, a jövőben 
           terveink közt szerepel a felső tagozatos osztályok felszerelése, padokkal
           táblákkal.



           
           Szeptembertől beindult a zeneiskolai oktatás. A néptánc oktatása a helyi
           „Faluszépítő Egyesület” szervezésében folytatódik.

           Személyi változások: 2007 szeptember elsejétől az angol tanár személyé-
           ben változás történt.(Sasváriné helyett Dégi Enikő  tanárnőt alkalmazzuk)
           Takaritói állásból is nyugdíjba vonult Termanné, helyette közhasznúval  
           oldottuk meg jelenleg.

2. Fejlesztésre váró területek 2008 évben  
Háztartástan tantárgy eszközei                          50.000.-
Melegítőkonyha bútor és eszközei                   150.000.-
2 db számítógép vásárlása                                200.000.-
Egy  felső tagozatos terem felszerelése            300.000.-

3. Szakmai feladatok várható alakulása  
Csoportbontás 8. évfolyamon: angol, informatika és technika
Nyelvi szakkörök folytatása
Logopédia és gyógytestnevelés /kistérségi támogatással)
Hátrányos  helyzetű tanulók felzárkóztatása.
Szakkörök : színjátszó, báb, énekkar, sport, kézműves
Középiskolai előkészítő foglalkozások 8. évfolyamban.

4. bérjellegű kiadásaink  
1 fő keszegi dolgozó részére, felmentés. felmondási idő  kifizetés

5. Dologi kiadásaink  
A  2007-es évhez viszonyítva kb. 10-15 %-os emelést kalkulálhatunk 
átlagban

6. Bevételeink :  

Állami normatíva
Kistérségi normatívák
Terembér
Pályázatok.

7. Kiadások   
Bér. és  bérjellegü kiadások
Közterhek
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadások



Óraszámok alakulása a Közoktatási törvény szerint

Csoportbontás miatti óraszám alakulása
Angol, informatika technika                                         6 óra
Szakkörök,                                                                    9 óra
Órakedvezmények: /vezetőknek 20, munkaközösség
Vezetőknek 2, osztályf. 8, KT. Elnök 3, KT tag 2, 
szakszervezet 1. )                                                         36 óra

Összes óra, melyet figyelembe kell venni álláshely 
meghatározásánál:                                                       303.2 óra

303.2 órát osztom a pedagógusok kötelező óraszámával 22 =
13.5 fő pedagógus álláshely van jelenleg az iskolában

Intézmény létszám : Nézsa  11 fő pedagógus
                                               1 fő pedagógus /Gyes)
                                               2 fő adm,
                                               1 takarító
                                               1 konyhai dolgozó
                                               2 fő közhasznú fizikai alk.

                                               2 fő óraadó pedagógus

                                 Keszeg  3 fő pedagógus
                                                2 fő pedagógus /Gyes)

Pénzügyi koncepció

Bér költségek:

Alapilletmények                               30.100.000.-
13 h. ill.                                              2.506.000.-
Pótlékok                                             2.012.000.-

     Egyéb munkav.juttatások /ker.kieg./  1.200.000.-                          
Túlóra,helyetteítés,ügyeleti díjak       3.300.000.-
Felmentés,végkielégités???(Keszeg)     800.000.-
Állományba nem tart.munkabér         1.000.000.-
Állományba nem egyéb????Legénd
Közhasznu forgl. 2 fő.                            400.000.-    
Összesen :                                           41.318.000.-



Tb. , munkaadói ksg. 32 %                 13.222.000.-
EÜ.                                                           422.000.-
Táppénz                                                    100.000.-
Összesen :                                             13.744.000.-

Bérjellegü költségek:
Étkezési utalványok                              1.080.000.-
Közlekedési költségek(munkábajárás)     200.000.-
Egyéb ksg.tér.banki,irodaszer                     90.000.-
Összesen :                                               1.370.000.-

Dologi Kiadások:

Készletbeszerzés                           2.500.000.-
Szolgáltatások                               5.000.000.-
Különféle dologi kiadások            1.000.000.-
Egyéb folyó kiadások                       300.000.-
Felhalmozási kiadások
(nagyértékü tárgyi eszk.                    300.000.-
Összesen :                                       9.100.000.-

Költségvetés összesen :  65.532.000.-

Wágnerné  Fejes  Mária  könyvelő: ismerteti  az  önkormányzat  2008.  évi  költségvetési 
koncepció 1. és 2. számú számszaki mellékleteit.
/A jegyzőkönyv mellékletét képezi/.

Kucsera  András  polgármester:  javasolja  az  önkormányzat  2008.  évi  költségvetési 
koncepciójának elfogadását.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.

85/2007.(XII.4.9 számú kt határozat
Nézsa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Nézsa  Község 
Önkormányzatának 2008. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést, és az alábbiak 
szerint dönt:

1. Megtárgyalta és a részletes tervező munka alapjául elfogadta az önkormányzat 2008. 
évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést.



2. A 2008. évi költségvetés tervezésénél kiemelt célkitűzései a következők:
- A  működési  hiány  csökkentését,  a  gazdálkodás   és  a  feladatellátás 

racionalizálást.
- A kötelező és a nem kötelező feladatok felülvizsgálatát.
- A pályázati lehetőségek kihasználhatósága érdekében a pályázatok önrészére a 

megfelelő fedezet biztosítását.

3. A 2008. évi költségvetés tervezésénél kiemelt feladatnak tekinti a következőket:
- A törvényi kötelezettségeknek megfelelő működési kiadások tervezése;
- A  feladatellátás  és  a  gazdálkodás  ésszerűsítését,  a  szükséges  átszervezések 

megvalósítását;
- A  település  közterületeinek  rendezettségét,  valamint  az  infrastruktúra 

fejlesztését;
- Az  önkormányzati  tulajdonú  épületek  és  építmények  állagmegóvását 

(karbantartás, felújítás).

Felkéri az intézmények vezetőit, hogy a koncepció alapján segítsék a költségvetés tervezését 
és megalapozott takarékos gazdálkodását.

Határozatról értesítést kap: intézményvezetők.

Kucsera András polgármester: javasolja
Zachar  Kázmérné  előterjesztése  szerint  az  óvoda  nevének  megváltoztatását  „Gyermeki 
Csodakert Óvoda” elnevezésre.

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

86/2007.(XII.4.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Napközi Otthonos Óvoda 
2007. december  4.  napjától  kezdődően „Gyermeki  Csodakert  Óvoda” elnevezéssel  kerül a 
törzskönyvi nyilvántartásba.
Az óvoda alapító okiratának 10. pontja helyébe az óvoda új elnevezése kerül.
Határidő: értelemszerű
Felelős: a polgármester.

Az óvoda alapító okiratának módosítása:

Nézsa Község Önkormányzatának 86/2007.(XII.4.) számú határozata
A Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosításáról

Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Napközi Otthonos Óvoda 
Alapító Okirata 1., 3., 8. pontjainak – vastag betűvel szedett – módosításait, mely 
módosítások az alábbiak szerint kerülnek beépítésre,valamint a 10. pont helyébe az alábbi 
szövegrész kerül. az Alapító Okiratba:

1. Az intézmény neve: Gyermeki Csodakert Óvoda



2.Ellátandó alaptevékenysége: Az alapított költségvetési szerv állami feladatként ellátandó 
alaptevékenységei a KSH által kiadott gazdasági tevékenységek egységes ágazati rendje 
szerinti besorolás (a TEÁOR), illetve a Szakfeladat rend besorolás szerint:
Tevékenységi besorolás:

Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, szakágazati besorolása:
         Iskolai előkészítő oktatás
                     TEÁOR száma 85.10
                     Szakágazat száma, elnevezése             851020 Óvodai nevelés

                              
        Szakfeladat száma, megnevezése:
                80111-5 óvodai nevelés
 Az intézmény egyéb, alapfeladathoz kapcsolódó kiegészítő tevékenysége:
         Szakfeladat száma, megnevezése:
                552312 óvodai intézményi közétkeztetés
                552323 iskolai intézményi közétkeztetés
                552411 munkahelyi vendéglátás
                751950 intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként
                853255 szociális étkeztetés

3. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

                                                            
Záró, illetve hatályba léptető rendelkezések:

1. Jelen alapító okirat hatálybalépésének időpontja: 1.3. pont:  2007. december 4.
                                                                                  2. pont:  2008. január 1.

    2. A képviselő-testület felkéri a Polgármestert az alapító okiratnak a módosítással egységes 
       szerkezetbe foglalására és annak aláírására.

Határidő: 15 nap az aláírásra
Felelős: Polgármester
Határozatról értesítést kapnak:
Óvodavezető
MÁK
Közoktatási információs Iroda (KIR)

Kucsera András polgármester: elfogadásra javasolja az óvoda vezető kérelmét, mely szerint 
az óvoda nyitva tartása 2008. február 1-től 6.30-16.30 tartson.

Az elnök szavazást kér.
A  szavazás  eredménye: a  képviselő-testület  (  6  fős  jelenléttel  6  fő  szavazott  6  igen)  a 
javaslatot elfogadja és határozatra emeli.

87/2007.(XII.4.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Zachar Kázmérné vezető óvónő kérelmét 
megtárgyalta és azt támogatja. 
2008. február 1. napjától kezdődően a „Gyermeki Csodakert Óvoda” (Nézsa, Szondi út 48.) 
nyitva tartása:



Hétfőtől – Péntekig 6.30 órától 16.30 óráig tart.
Határidő: értelemszerű
Felelős. az intézményvezető.

Kucsera András polgármester:  javaslatot kér az étkeztetés térítési díjának emelésére.  Az 
intézményvezető 10-15% közötti emelést javasol.

Balogh István képviselő: 12%-os emelést javasolok.

Az elnök szavazást kér.
A  szavazás  eredménye: a  képviselő-testület  (  6  fős  jelenléttel  6  fő  szavazott  6  igen)  a 
javaslatot elfogadja.

Nézsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

12/2007.(XII.5.)
Rendelete

A gyermek- és szociális étkeztetés térítési díjáról

Nézsa  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  szociális  igazgatásról  és  szociális 
ellátásokról  szóló  módosított  1993.  évi  III.  törvény  115.§-ában,  valamint  a  gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény (továbbiakban: Gyvt) 
29.§ és  147.§-ában foglalt  felhatalmazás  alapján a  személyes  gondoskodás  körébe tartozó 
ellátások térítési díjáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

A rendelet hatálya Nézsa Község Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás 
körébe tartozó gyermek- és szociális étkeztetésre terjed ki.

2.§

(1) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja az ellátottra jutó napi élelmezési 
nyersanyag költséggel egyezően:
a) óvoda             243 Ft 
b) iskola napközi             295 Ft
c) csak ebédelő általános iskolai tanulók      213 Ft

(2) Az óvodai és napközis élelmezési nyersanyag költség megoszlása:
a) óvoda:

- tízórai    36 Ft
- ebéd              171 Ft
- uzsonna    36 Ft
Összesen:                               243 Ft

b) általános iskola napközi:
- tízórai                     40 Ft
- ebéd        215 Ft



- uzsonna          40 Ft
Összesen:        295 Ft

3.§

A szociális étkezés 303 Ft/adag
konyhai és óvodai alkalmazottak, 256 Ft/adag   
az intézményi dolgozók 303 Ft/adag
külső étkezők által igénybevett ebéd intézményi térítési díja  363 Ft/adag

4.§

A  gyermekétkeztetésben  résztvevők  személyi  térítési  díját  e  rendelet  2.§  (1)  bekezdése 
szerinti intézményi térítési díj 20% áfa-val növelt összegének és az igénybe vett étkezések
Számának, valamint a Gyvt. 148. §-ban foglalt normatív kedvezmények figyelembe vételével 
az intézményvezető állapítja meg.

5.§

A szociális étkezés a konyhai és óvodai alkalmazottak, a konyha szolgáltatásait igénybevevő 
intézményi  dolgozók  és  külső  étkezők  személyi  térítési  díját  e  rendelet  3.§-ában 
meghatározott  intézményi  térítési  díj  20%-ával  növelt  összegének  és  az  igénybe  vett 
étkezések számának figyelembevételével az intézményvezető állapítja meg.

6.§

(1) E rendelet 2008. január 1. napjától lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 
nevelési-oktatási  intézményeiben  a  gyermekek  étkeztetéséért  fizetendő  intézményi 
térítési díjáról szóló 11/2006.(XII.6.) önkormányzati rendelet.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Nézsa, 2007. december 4.

Kucsera András Turcsán Mónika
polgármester                     jegyző

Kihirdetési záradék:
Nézsa, 2007. december 5.

Turcsán Mónika
        jegyző



    

6.  Napirend tárgyalása

Turcsán Mónika jegyző:.Az önkormányzat Képviselő-testülete évente felülvizsgálja helyi 
adó rendeletét.

A  felülvizsgálatra  -  a  kialakított  gyakorlat  szerint  -  november  hónapban  kerül  sor.  A 
Képviselő-testületnek lehetősége nyílik a módosítás irányának kijelölésére 

Helyi  adó  rendeletünk  a  helyi  adókról  szóló  1990.  évi  C.  törvény (a  továbbiakban  Htv.) 
szabályrendszerén  alapul,  melynek  módosítására  a  Kormány  javaslatot  nyújtott  be  az 
Országgyűlés elé. A beterjesztett, de az előterjesztés időpontjában még nem tárgyalt javaslat 
szerint  2008.  évre  a  helyi  adó  törvény  szabályrendszerében  még  nem  várható  lényeges 
változás. 

Az  Önkormányzat  jelenlegi  nehéz  gazdálkodási  helyzetének  enyhítéséhez  a  helyi 
adóbevételek átgondolt, növelése is valamilyen szinten hozzájárulhat. 

1. Törvényi keretek 

A Htv.  a  helyi  szabályozás  kialakításában  az  önkormányzat  részére  két,  az  adóbevételek 
nagyságrendjét alapvetően meghatározó területen biztosít önálló szabályozási lehetőséget. Az 
egyik az  adók mértékének törvényi  keretek közt történő meghatározása,  a másik pedig a 
törvényben  foglalt  adómentességek,  adókedvezmények helyi  szabályokkal  való  további 
bővítésének a lehetősége, illetve az önkormányzati  kedvezmények, mentességek módosítása,  
megszűntetése.

A törvény azonban meghatározza az adók mértékének maximumát, melyet az önkormányzat a 
rendeletalkotás során nem léphet túl, és azokat a kötelező kedvezményeket,  mentességeket 
amelyek alkalmazásától nem tekinthetünk el.

1.1 Az adó mértéke, adómaximum

A Htv. magánszemélyek kommunális adójának felső határát 12000 Ft/év mértékben határozza 
meg. 

A magánszemélyek kommunális adójának mértéke 2003. év óta nem módosult.

Községünkben kettő helyi adó fajta működik. 
1. magánszemélyek kommunális adója: a lakástulajdonok és lakásbérlemények után kell 

fizetni.
2. helyi iparűzési adó 

 Magánszemélyek kommunális adója (tárgya: a lakás)

Kommunális adó kötelezettség 475 lakást érint. 



A  ténylegesen  adót  fizető  háztartás  befizetéseiből  2007.  évben  950.000,-Ft  adóbevételt 
terveztünk, mely várhatóan realizálódni fog. 

Az adó évi mértéke 2003. év óta 2000 Ft.
A  jelenleg  tárgyalási  szakaszban  lévő  törvénytervezet  az  értékalapú  ingatlanadóztatás 
bevezetését helyezi kilátásba lakásokra vonatkoztatva is 2009-re.
 
Helyi iparűzési adó (alanya: a vállalkozó)
Adóköteles  az  önkormányzat  illetékességi  területén  végzett  vállalkozási  tevékenység 
8iparűzési tevékenység).
Adót fizető vállalkozók száma: 46

2007. évben 5.500.000,-Ft adóbevételt terveztünk, mely nem fog realizálódni.

Az adó mértéke: 

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2%-a.

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén: naptári naponként 5.000,-Ft.

A képviselő-testületnek kell döntenie arról, hogy kíván-e az adók mértékén módosítani.

Zachar Zénó alpolgármester: a lakosság teherbíró képessége nem bírná el az adóemelést. 
Az idén megkötött Ltp szerződések is plusz terhet jelentenek.

Kucsera András polgármester: én sem javasolom az adómértékek megemelését.

Balogh István képviselő: én sem javasolom.

A képviselő-testület egyhangú véleménye az, hogy a helyi adók mértéke ne változzon.

7. Napirend tárgyalása

Kucsera  András  polgármester:  emlékeztetőül  elmondja,  hogy  a  november  7.-i  közös 
testületi  ülésen  Keszeg  Önkormányzat  Képviselő-testületével  nem  sikerült  megegyezni  a 
körjegyzőség  székhelyének  kérdésében.  Abban  maradtunk,  hogy  újratárgyalja  mindkét 
testület a kérdést majd a döntésről kölcsönösen tájékoztatjuk egymást.
Én továbbra is azon a véleményen vagyok, hogy Nézsa legyen a székhely.

Majer Csaba képviselő: elsősorban Nézsa a székhely, de mindenképpen tárgyaljunk tovább.

Balázs Ferenc képviselő: nekem mindegy hol van a székhely.

Balogh István képviselő: nekem is mindegy.

Wágnerné  Fejes  Mária  könyvelő:  nem  kell  elkapkodni  a  döntést.  Keszegieknél  van  a 
nagyobb  gond,  nincs  kinevezett  jegyzőjük,  a  lakosságszámuk  ezer  alatti.  Nem  szabad  a 
székhelyet Nézsának kiengedni a kezéből, ez hazaárulás lenne.



Zachar Zénó alpolgármester:  Keszeg részéről ez komolytalan megkeresés volt, egyáltalán 
nem  akarnak  Nézsával  körjegyzőséget.  Igazolás  kellett  nekik  arról,  hogy  megpróbálták 
létrehozni.
Körjegyzőség létrehozását kizárólag Nézsa székhellyel támogatom.

Balázs  Ferenc  képviselő: jártunk  Nógrádon  és  a  polgármester  asszony  az  ellenkezőjét 
erősítette meg annak, amitől mi félünk. Nincs semmi problémája a falunak, hogy Berkenye a 
székhely. 

A képviselő-testület heves vitát folytat a körjegyzőségi témában.

Zachar  Zénó  alpolgármester  tovább  nem  kíván  a  vitában  részt  venni  és  elhagyja  a 
tárgyalótermet.

Az elnök megállapítja hogy a  képviselő-testület létszáma 5 főre módosul.

Kucsera  András  polgármester:  emlékezteti  a  képviselőket  arra,  hogy  telefonon  minden 
képviselővel  személyesen  beszélt,  és  egy  fő  kivételével  támogatták  azt,  hogy  elsősorban 
Nézsa székhellyel alakuljon körjegyzőség.
 
Az elnök javasolja, hogy elsősorban Nézsa székhellyel alakuljon körjegyzőség. 
Erről legyen tájékoztatva Keszeg.

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

88/2007.(XII.4.) számú kt Határozat

Nézsa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Keszeg  Község 
Önkormányzatának Polgármesterétől érkezett 187-3/2007. számú, Keszeg, 2007. október 17-
én  kelt  „Körjegyzőség  megalakításának  kezdeményezése”   Keszeg  székhellyel  tárgyú 
megkeresését.

Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a körjegyzőség létrehozásának szándékát 
fenntartja, de elsősorban Nézsa székhellyel. 
A tárgyalások további folytatását javasolja.
Határidő: azonnal.
Felelős: Kucsera András polgármester

Kucsera  András  polgármester: tájékoztatásként  elmondja,  hogy  a  rendszerváltást 
megelőzően  a  megyei  tanácsok  végrehajtó  bizottságai  VB  határozatokkal/rendeletekkel 
nyilvánítottak  védetté  egyes  arra  érdemes  természeti  területet.  Az így védetté  nyilvánított 
területek önkormányzatok felelősségi körébe kerültek. Jogszabály felhatalmazza a települési 
önkormányzat képviselő-testületét, hogy a természet védelméről szóló 1996.évi LIII. Tv.-ben 
előírt védetté nyilvánítási eljárás lefolytatása nélkül rendeletben tartsák fenn az 1989. október 
23.  előtt  rendelettel,  rendelkezéssel,  határozattal  védetté  nyilvánított  természeti  területek, 
természeti  értékek  helyi  jelentőségű  védett  természeti  területként  fennálló  védettségét.  A 
megyei  tanácsok ilyen  tárgyú VB határozatai  2008. január 1-jétől  kerülnek hatályon kívül 



helyezésre, az érintett védett természeti területek védettségét is e határidőig kell rendelettel 
megerősíteni.
Nézsa  Általános  Iskola  parkja  92/1976.(VIII.31.)  VB határozattal  került  helyi  jelentőségű 
védett természeti területté nyilvánítva. Törzskönyvi száma: 11/50/TT/76.
Önkormányzatunk érintett a technikai jellegű deregulációs feladat végrehajtásában, kérem a 
képviselő-testületet a rendelet-tervezet elfogadására.

Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 5 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja.

Nézsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

13/2007.(XII.5.)
Rendelet

Helyi jelentőségű védett természeti terület védettségének  fenntartásáról

Nézsa község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
16.§ (1) bekezdésében, valamint az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon 
kívül  helyezéséről  szóló  2007.  évi  LXXVIII.  Törvény  6.§  (6)  bekezdésében  kapott 
felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1.§

A  Nógrád  megyei  tanács  Végrehajtó  bizottságának  a  92/1976.(VIII.31.)  VB  számú 
határozatával  védetté  nyilvánított  Nézsa,  Általános  Iskola  parkja  helyi  jelentőségű  védett 
természeti terület védettségét a Képviselő-testület e rendelettel fenntartja.

2.§

(1) A Nézsa, Általános Iskola parkja helyi jelentőségű védett természeti terület kiterjedése 
5.ha  9949  m2  ingatlan-nyilvántartási  helyrajzi  száma:Nézsa  belterület  204/3, 
természetben Nézsa, Szondi út 99.

(2) A területről készült térkép a rendelet mellékletét képezi.

3.§

A védettség indoka és célja a területen található értékes növényzet megőrzése.

4.§

A terület természetvédelmi kezelési feladatait az önkormányzat végzi.



5.§

(1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről és végrehajtásáról, valamint egy példányának a működési 

területe alapján érintett nemzeti park igazgatóság részére történő megküldéséről a 
jegyző gondoskodik.

Kucsera András polgármester: ismerteti a helyi hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatáról 
készült  beszámolót,  amelyet  rendelettel  kell  jóváhagyni.  Az  önkormányzat  adatokat 
szolgáltatott  a  Nógrád  Megyei  Önkormányzatok  Közútkezelő  és  Környezetvédelmi  KHT 
részére,  ezek  figyelembevételével  készült  el  a  felülvizsgálat.  A  terv  második 
felülvizsgálatának időpontja: 2009. I. félév.
Javasolja a helyi hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának elfogadását.

Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 5 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja.

Nézsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

14/2007.(XII.5.)
Rendelet

A Helyi Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálatáról

Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII. törvény 35.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a az alábbi rendeletet 
alkotja:

1.§

A Helyi Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálatát e rendelet mellékelte határozza meg.

2.§

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kucsera  András  polgármester: ismerteti  a  RÖNÉ-HP  Kft  2008.  január  1-től  érvényes 
szilárd hulladék szállítására vonatkozó szolgáltatói díját, amelyet 2007. évi nettó díj 9%-ával 
emeli.



A 70 literes hulladékgyűjtő zsák ára és a lomtalanítás díja nem változik.
Amennyiben az önkormányzat elfogadja az ajánlatot, úgy egy ingyenes lomtalanítást vállal a 
szolgáltató.
Javasolja a 9 %-os áremelés elfogadását.

Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 5 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja.

Nézsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

15/2007.(XII.5.)
Rendelet

A Helyi Hulladékgazdálkodásról szóló 6/2003.(VII.1.) rendelet módosításáról

Nézsa Község önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16.§ (1) bekezdése, valamint A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. 
törvény 23.§-ban kapott felhatalmazás alapján a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos – 
többszörösen módosított – helyi hulladékgazdálkodásról szóló 6/2003.(VII.1.) rendelet ( a 
továbbiakban:. Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

A Rendelet 11.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„11.§ (2) 

a) 120 l űrtartalmú gyűjtőedény heti egyszeri ürítési díja 182 Ft + 27 Ft áfa,
    összesen 209,-Ft,
b)   80 l űrtartalmú gyűjtőedény heti egyszeri ürítési díja 122 Ft + 18 Ft áfa 
     összesen 140,-Ft.

(3) A (2) bekezdés szerinti egyszeri ürítési díj alapján 
a) 1 db 120 literes gyűjtőedény heti egy alkalommal történő ürítésének éves díja 9.500 +  
    1.400 Ft áfa, összesen 10.900 Ft,
b) 1 db 80 literes gyűjtőedény heti egy alkalommal történő ürítésének éves díja 6.300 Ft  
    + 945 Ft áfa, összesen 7.245 Ft.

Kucsera András polgármester: javasolja a KRODA Kft-vel a megbízási szerződés 
megkötését

Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 5 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja.



Kucsera András polgármester: ismerteti az önkormányzat 4 éves gazdasági programját.
Javasolja a program elfogadását.

Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 5 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja.

89/2007.(XII.4.) számú kt.  Határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat 
2007-2010. évre szóló gazdasági programját a határozat 1. számú mellékletében leírtak 
szerint.
Határidő:értelemszerű
Felelős:a polgármester.

89/2007.(XII.4.) számú kt.  Határozat 1. sz. melléklete

NÉZSA KÖZSÉG
Önkormányzatának

Négyéves gazdasági programja
2007-2010



BEVEZETÉS

Az Ötv. 10. § (1) d) pontja felhatalmazása alapján az Önkormányzat  négy éves gazdasági 
programot készít.
Az Ötv.  91.§ (6) bekezdése szerint  a gazdasági  program célját  és szakmai szempontjait  a 
következők szerint határozza meg:

„(6) A gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának 
időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági 
program az önkormányzat(ok) részére helyi szinten 
meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a 
költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, 
környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével - 
a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve - az 
önkormányzat(ok) által nyújtandó kötelező és önként vállalt 
feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági 
program tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a 
munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a 
településfejlesztési politika, az adópolitika célkitűzéseit, az 
egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának 
javítására vonatkozó megoldásokat.”

A LAKOSOKKAL, A LAKOSOKÉRT

BELESZÓLÁS, KÖZÖS DÖNTÉS

Alapelv:  a  legteljesebb  átláthatóságot  vezetjük  be  az  Önkormányzat  munkájában.  Mind a 
bizottsági,  mind  a  képviselőtestület  elé  kerülő  anyagok  idejében,  még  megvitatásuk  előtt 
elérhetők lesznek az interneten. A községrendezési terveket mindenki számára szemléletesen, 
látványtervekkel,  hatástanulmányokkal,  a  mögöttes  érdekek  feltárásával  fogjuk  ismertetni, 
ebben is  igénybe  véve  a  ma  már  széles  körben  elérhető  világhálót.  Lehetőséget  adunk a 
lakossági észrevételek, javaslatok bekapcsolására a döntési folyamatokba.  A lakossággal való 
kapcsolattartást  nem  akarjuk  letudni  az  évi  egyszeri  „közmeghallgatással”,  ami  ma  már 
idejétmúlt, hatástalan. Aki a közjót képviseli, annak nincs mit titkolnia!

Az önkormányzat által irányított és ellátott közszolgáltatási rendszer fontos szerepet tölt be a 
települési lakosság mindennapi életében, ezért amellett, hogy önkormányzatoknál felhasznált 
források kezelése törvényes és tisztességes legyen, elengedhetetlen követelmény az is, hogy 
az önkormányzat a rendelkezésre álló forrásainak felhasználásával teljesítse a jogszabályok 



által rárótt feladatait, biztosítsa a közpénzek felhasználásának átláthatóságát, és eleget tegyen 
a működése által érintettek igényeinek.

Az önkormányzatok működésében érdekelt gazdasági szereplők:

• az  állam,  mely  jogszabályok  megalkotásával  meghatározza  az  önkormányzatok 
működési kereteit, meghatározza az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatait, 
ugyanakkor a költségvetésen keresztül támogatja az önkormányzati feladatok ellátását;

• a választók, akik az adott önkormányzat területén élnek, adójukkal hozzájárulnak a 
közfeladatok  ellátásának  finanszírozásához,  és  „ellenszolgáltatásként” 
lakókörnyezetük jobbítását és magas színvonalú ellátást várnak az önkormányzatoktól, 
valamint ezzel párhuzamosan teljes körű tájékoztatást a közpénzek felhasználásáról;

• a  választott  képviselő-testület,  amely  döntéseivel  meghatározza  az  önkormányzat 
önként  vállalt  feladatait,  valamint  a  feladatfinanszírozás  módját  és  mértékét, 
ugyanakkor  pontos  visszajelzést  vár  az  elért  eredményekről  és  a  felhasznált 
erőforrásokról;

• az  önkormányzat  vezetői,  akik  a  meghatározott  feladatok  végrehajtásában  az 
operatív döntések meghozói, a feladatok végrehajtásának koordinátorai;

• a végrehajtó apparátus, melynek munkája eredményeként valósulnak meg az egyes 
konkrét feladatok és célkitűzések;

Az utóbbi évekre jellemző, hogy az inflációnál nagyobb mértékű visszaesés tapasztalható az 
önkormányzati feladatok ellátására szánt állami források terén, míg az önkormányzat kötelező 
és  nem kötelező  feladatainak  működési  kiadása  –  melynek  legnagyobb  tételei  a  bérek  és 
járulékaik, valamint a közüzemi és karbantartási díjak – az átlagos inflációs rátánál nagyobb 
mértékben nő.
 

Az állami finanszírozás és a működési kiadások alakulása a 2002-2007. közötti időszakban 
Csökkenő tendenciát mutat.

A  szűkülő  forrásokat  az  önkormányzat  -  a  többi  önkormányzathoz  hasonlóan  -  hitelek 
felvételével tudja pótolni, ami nagyarányú eladósodáshoz vezet. 

Az önkormányzat  gazdálkodási  lehetőségeit  egyértelműen az állami  finanszírozás  mértéke 
determinálja.  Az  állami  támogatás  folyamatos  csökkenése  teljesen  megváltoztatta  az 
önkormányzat bevételi szerkezetét.  Az állami finanszírozás 2007-ben gyakorlatilag a 2002. 
évi szintre esett vissza. 

A  finanszírozási  szerkezet  megváltozása  miatt,  valamint  amiatt,  hogy  az  önkormányzat 
vagyona véges  és  a  hitelfelvétel  hosszú  távon nem jelent  megoldást  a  financiális  gondok 
megoldásában,  elsődleges  feladat  az  önkormányzat  működőképességének  fenntartása,  az 
önkormányzati feladatok ellátásának átgondolása.



A  négyéves  gazdasági  program  végrehajtásának  megalapozásához  fel  kell  mérni  az 
önkormányzat  gazdasági lehetőségeit,  a finanszírozás tendenciáit,  valamint a kötelező és a 
nem kötelező feladatok arányait. 

Sürgős feladatok:

Az önkormányzat  közpénzekből gazdálkodik,  ezért egyre nagyobb hangsúlyt  kell  kapnia a 
gazdálkodás  átláthatóságának és  racionalizálásának,  aminek érdekében az  alábbi  feladatok 
elvégzése szükséges:

• Meg  kell  határozni  azokat  a  nem  kötelező,  önként  vállalt  feladatokat,  amelyek 
ellátására  a  Képviselő-testület  valamennyi  év  költségvetésében  fedezetet  kíván 
biztosítani. (pld. Falunap, Idősek napja, sportegyesület támogatása, útépítés)

• Felül kell  vizsgálni  az  önkormányzat  gazdasági  társaságai  által  ellátott  feladatokat, 
valamint  ehhez  kapcsolódóan  a  feladatellátási  szerződéseket.  Pontosan  meg  kell 
határozni,  hogy  az  önkormányzat  mely  feladatok  ellátását  milyen  mértékben 
finanszírozza (feladatot finanszírozzunk, és ne igényeket).

• Az intézményrendszer  működési  kiadása  képezi  az  önkormányzat  költségvetésének 
több mint  felét,  ezért  fontos feladat  a jelenlegi  intézményhálózat  felülvizsgálata  és 
szükség esetén átszervezése a hatékonyabb feladatellátás érdekében. A Polgármesteri 
Hivatal  működési  kiadásai tovább már nem csökkenthetők,  ugyanakkor  figyelembe 
kell venni, hogy a közüzemi díjak a kormány által prognosztizált inflációs mértéket 
jelentősen  (sokszor  5-6  %-kal  is)  meghaladják,  valamint  a  közszféra  esetleges 
bérfejlesztése  esetén  –  ami  két  éve  nem történt  meg  –  a  fedezetet  jellemzően  az 
önkormányzatoknak kell kigazdálkodnia.

• Definiálni  kell  azokat  a  konkrét  célokat,  amelyek  teljesítését  az  intézményektől  a 
Képviselő-testület elvárja. Ez elengedhetetlen feltétele az átlátható gazdálkodásnak és 
az elszámoltathatóságnak.

• Ki kell  dolgozni  a község és az intézményhálózat  közép- és hosszútávú fejlesztési 
tervét,  ami  alapján  tervezhetővé  válnak  a  beruházások  és  felújítások,  valamint 
lehetővé válik a pályázatokon való részvétel.

  

• Meg kell teremteni az egyre bővülő Európai Uniós pályázatok önrészének fedezetét, 
és  ösztönözni  kell  az  önkormányzat  szervezeteit  ezen  pályázatok  felkutatására.  Az 
önkormányzat  hosszú-  és  középtávú  programjainak  kialakításánál  kiemelt  szerepet 
kell kapnia az uniós pályázatok kiírási feltételeihez való igazodásnak.

• A község jelenlegi hitelállománya magas. Az önkormányzat költségvetési egyensúlya 
szempontjából különösen hátrányos az éven belüli működési hitelek magas aránya.  



Az önkormányzatnak elsődleges célként kell kitűznie a hitelállomány növekedésének 
megállítását, gondoskodni kell a jelenlegi hitelállomány időben történő törlesztéséről 
és lehetőség szerinti csökkentéséről. 
A  nagymértékű  működési  (likviditási)  hitelhez  kapcsolódó  kamatkiadások  is 
jelentősen megterhelik az önkormányzat költségvetését.



Az önkormányzat  2007-2010. közötti  hitelállománya:  munkabérhitel.  Folyószámlahitel, 
fejlesztési hitel.

• A  gazdálkodás  és  a  közpénzek  felhasználásának  átláthatósága  csak  megfelelően 
kialakított  elszámoltatási  és  ellenőrzési  rendszerrel  együtt  biztosítható.  Ennek 
megfelelően meg kell erősíteni a belső ellenőrzés rendszerét.

Az önkormányzati vagyon felélésének megállítása

Az  önkormányzat  megalakulása,  16  év  óta  nem tud  kellő  –  az  ingatlanok 
szükséges  karbantartásához  és  felújításához,  ezzel  az  értékmegőrzéséhez 
szükséges  –  mértékű  összegeket  fordítani  sem  a  lakó-,  sem  a  nem 
lakóingatlanokra.  Ennek  következtében  az  önkormányzati  ingatlanvagyon 
folyamatoson veszít értékéből. Az évek óta elmaradt felújítások csökkentik a 
hasznosíthatóságot,  így  a  beszedhető  bevételeket,  és  folyamatosan  növelik 
mind  az  üzemeltetési  költséget,  mind  az  egyes  megvalósuló  felújítások 
költségeit.

Az elmaradt karbantartás és felújítások miatt több épület ( pl az iskola, óvoda,  
Kiskastély,  Gyógyszertár,  polgármesteri  hivatal,  stb)  mára olyan mértékben 
megnőtt a felújítási igény, hogy a veszélyhelyzetek elhárítására is nehéz vagy 
egyáltalán  nem  lehet  fedezetet  biztosítani  (  támfalomlások,  beázások, 
csőtörések stb.)

Az önkormányzat  ingatlanvagyonából  a  nem lakáscélú  helyiségeket  hasznosítjuk.  Ezek  a 
ráfordításokhoz képest pozitív befizetői az önkormányzat költségvetésének, ugyanekkor ezen 
helyiségekre biztosítjuk arányosan a legkevesebb  költségvetési  forrást. (Kiskastély:  raktár, 
fodrászat))

A nem lakáscélú helyiségek (orvosi rendelők, gyógyszertár ) nemcsak nem hoznak bevételt az 
önkormányzat  részére,  hanem  az  amúgy  is  milliós  értéket  képviselő  ingatlanokra  az 
önkormányzat  mind  az  üzemeltetés,  mind  a  karbantartatás,  mind  a  felújítás  tekintetében 
messze aránytalanul magasabb összeget költ, mint a többi ingatlanára. 

A többmilliós önkormányzati lakásvagyon 95 %-át jelenleg is szociális rászorultság, alapján 
adjuk  bérbe..  Éves  szinten   1,5  millió  Ft  körüli  a  lakbérbevétel,  de   évente  az  infláció 
figyelembe vételéve történik lakbéremelés. 

Az  önkormányzat  rendelkezik  a  béreltethető  telkekkel  is.  Ahol  nincs  a  területnek  olyan 
bérlője,  aki  felelős a  terület  őrzéséért  és tisztántartásáért,  ott  nem lehet  megakadályozni  a 
szemét  és  törmelékek  lerakását.  A  nagyobb  területek  bekerítésére,  őrzésére  nem  tud  az 
önkormányzat pénzt biztosítani. 

A Madách utcai  telkek értékesítésénél reális árbevételt  kell meghatározni.  Fontos továbbá, 
hogy a befolyt összeget a fejlesztési hitel törlesztésére kell fordítani..  



Ahol lehetőség van, ott a szűkös önkormányzati forrás mellé a hazai és EU-s pályázatok révén 
többletforrást kell bevonni, hogy ezzel felértékelődhessen az önkormányzati vagyon. További 
tőkebevonás lehetséges a területrendezési  szerződésekkel, a területen fejlesztési szándékkal 
rendelkező befektetőknek az önkormányzati érdekekkel egyeztetett céljai megvalósítására. 

A jogszabályi változások, a végrehajtási törvény újabb lehetőségeket nyújt az Önkormányzat 
számára,  mivel  a  végrehajtás  alá  vont  ingatlanok  esetében  a  helyi  önkormányzatoknak 
elővásárlási  jogot  biztosít.  Így mérlegelhető,  hogy az általában alacsony végrehajtási  áron 
esetleg értékesebb vagyonhoz lehet jutni.

A fentiekben rögzített feladatok (telek-, és tulajdonrendezések, cserék, vásárlások, pályázati 
önrész  biztosítása)  csak  abban az  esetben  hajthatók  végre,  amennyiben  az  Önkormányzat 
költségvetésében erre keretösszeget biztosít. 
.

A vagyongazdálkodás területén nagyon fontos az átláthatóság és az ellenőrizhetőség. Ez az 
önkormányzatnál  a  sok  év  alatt  kialakult  gyakorlat  szerint  a  belső  –  hivatali,  testületi  – 
kommunikációban meg van oldva, a lakossági kommunikáció feladata a közeljövő feladata. 
megbízást. Az ingatlanvagyon adatai, illetve a változások ingatlankataszter útján figyelemmel 
kísérhetők  az  önkormányzatnál,  az  értékadatok  karbantartása  a  programon  belül  a 
Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodáján történik. Az ingatlanokkal kapcsolatos feladatokat az 
önkormányzat hatályos rendeletei és a megbízási szerződés szabályozza.

A költségvetésben  meghatározott,  az  ingatlanvagyonra  fordított  összegekről  
tételesen  elszámol  történik.  A  helyiségbér  bevételek  az  Önkormányzat 
számlájára  folynak  be.  A  beszedett  lakbérbevételek  mértékéig  fedezi  a 
lakásüzemeltetési kiadásokat.

A telkek eladása, értékesítésre történő előkészítésük után, a képviselő-testület  
jóváhagyását követően nyilvánosan, hirdetés útján történik. Az Önkormányzat  
vagyonrendeletében meghatározott esetekben a Képviselő-testület hozza meg 
az  egyedi  döntéseket.  Az  értékesített  telkek  szerződéseinek  főbb  adatai  az  
Önkormányzat  honlapján  bárki  számára  megtekinthetőek.  Hasonlóan 
nyilvánossá  kell  tenni,  a  helyiségekre  kötött  bérleti  szerződések  főbb  –  
személyiségi  jogokat  nem sértő  –  adatait  is.  A  lakások  bérbeadása,  illetve 
értékesítése  a  hatályos  rendeleteknek  megfelelően,  és  előkészítése  után,  a 
képviselő-testület  döntése  szerint  történik. Mérlegelni  kell  a  lakásokkal  
kapcsolatos bérleti szerződések adatainak nyilvánossá tételét is.

A  vagyonnal  kapcsolatosan,  a  bérhátralékokra  vonatkozó  esetleges  részletfizetés 
engedélyezésén, valamint a tartozás megfizetése esetén a bérleti jogviszony visszaállításán túl 
méltányosságot gyakorló jogköre a képviselő-testületnek van.. 

.



Adópolitika, közteherviselés

1. A helyi adók szabályozása
Az  adópolitikai  célkitűzések  nagy  részben  a  községünkben  működő  helyi  adók 
szabályozásában  jelennek  meg.  A  gépjárműadóval  (mely  központi  szabályozású  adófajta) 
ellentétben  a  helyi  adók  (magánszemélyek  kommunális  adója,  helyi  iparűzési  adó) 
tekintetében a törvény – igaz,  korlátozott  mértékben – lehetőséget  biztosít  helyi,  rendeleti 
szabályozásra.  A  törvény  által  behatárolt  mozgástérben  a  Képviselő-testület  jelenleg  arra 
jogosult,  hogy  a  helyi  sajátosságoknak, az  adózók  teherviselő-képességének és  az 
Önkormányzat  gazdasági  szükségleteinek együttes  figyelembevételével,  a  törvényi 
kereteken belül alakítsa az adók mértékét, és az üzleti célt nem szolgáló ingatlanok esetében 
adókedvezményeket, adómentességeket állapítson meg.

 A Képviselő-testület a 2006. novemberi ülésén  kiemelt figyelmet fordított arra, hogy az 
adóterhelés  ne  haladja  meg az  adózók  teherviselő-képességét. Az  újonnan  megalakult 
Képviselő-testület  döntése  szerint  a  kommunális  adóban,  helyi  iparűzési  adóban  még  az 
inflációt  követő adóemelésre  sem került  sor  annak ellenére,  hogy a  gazdasági  kényszer  a 
korábbiaknál sokkal égetőbb mértéket öltött 2006. év végére.

A  gazdasági  program  összeállításának  időpontjában  igen  nehéz  feladatnak  bizonyul  az 
előttünk  álló  négy  év  adópolitikai  célkitűzéseinek  a  részletes  meghatározása.  Ennek  oka 
közismert,  konkrétan  az,  hogy  az  „adóreformmal”  kapcsolatos  kormányzati  tervek, 
célkitűzések  közt  erőteljesen  megjelent  az  „ingatlanadó”  2008.  (vagy  2009.?)  évi 
bevezetésével  kapcsolatos  elképzelés,  amelynek  jelenleg  nem  ismertek  a  részletei.  Nem 
tudható, hogy az új adófajtát milyen elvek mentén alakítják ki, tisztán központi elképzelés 
szerint,  vagy  a  helyi,  önkormányzati  szándékok  és  igények  érvényesülését  is  biztosítva 
készül-e  a  jogi  szabályozás,  és  arról  sincsenek  információink,  hogy  központi,  a  helyi 
Önkormányzat  működtetésébe  kerül-e  az  adóztatási  feladat?  Ezen  túlmenően  arról  is  a 
jövőben születik  döntés, hogy az ingatlanadókból befolyó  majdani bevétel  központi-állami 
bevétel, vagy az önkormányzati feladatellátást leginkább segítő saját bevétel lesz-e. 

Egy  dolog  azonban  bizonyos.  Az  ingatlanadó  bevezetése  alapvetően  megváltoztatja, 
felülírja majd a jelenlegi helyiadó-szabályozást, hiszen ugyanazon adótárgyra többféle adót 
nem lehet megállapítani. 

2.  A  nyilvánosság,  átláthatóság,  elszámoltathatóság,  elszámolás  elveinek  az 
érvényesülése a helyi adóhatósági tevékenység során
A  helyi  jogi  szabályozásra  irányuló  célok  összeállítása  mellett  az  adópolitika 
meghatározásánál – a hatósági feladatellátás kötöttségeire is figyelemmel – törekedni kell a 
nyilvánosság, átláthatóság, elszámoltathatóság, elszámolás elveinek az érvényesítésére is. 

- nyilvánosság:  az adóhatósági feladat  ellátásának folyamatát  – államigazgatási  hatósági 
tevékenység lévén – anyagi és eljárási törvények részletekbe menően meghatározzák. A 
nyilvánosság  érvényre  juttatásának  módja  is  jogszabályban  meghatározott. Ilyen 
módozatok  pl.:  a  hatályos  jogi  szabályozás  közzététele,  az  adóbevételek  összegének 
nyilvános  közlése,  a  fontosabb,  adózókat  érintő  információk  írott  és  elektronikus 
médiákban való közzététele, az érintettek részére a megfelelő nyomtatványok megküldése. 



A nyilvánosság  és  tájékoztatás  igénye  okán kerülnek  az  adórendelet  felülvizsgálatáról 
szóló  beszámoló  és  a  költségvetési  beszámolóban  és  tervekben  szereplő  adóbevételi 
adatok számszerűen, szöveges indoklással, évi rendszerességgel a Képviselő-testület elé. 
A teljes körű nyilvánosság megteremtése azonban közvetlenül az érintettekre nézve, az 
adózók rendszeres tájékoztatásában, a számlaállásokról tájékoztató egyenlegközlők évi két 
alkalommal történő megküldésében, adókötelezettségeik megállapításában és határozattal 
történő közlésében,  a jogorvoslati  lehetőség biztosításában,  a fizetési  késedelem esetén 
kiküldött  felhívásokban  stb.  gyakorlatilag  mégis  megvalósul. Az  adóbevételek 
elköltéséről  az  eddiginél  átláthatóbban,  közérthetőbben  kell  tájékoztatni  a 
lakosságot.

- Átláthatóság, elszámoltathatóság, elszámolás: Az adóhatósági tevékenység esetében az 
átláthatóságnak, elszámolásnak és elszámoltathatóságnak is jogszabályi garanciái és 
azok alapján felépített nyilvántartási háttere van. A KET, az adózás rendjéről szóló 
2003. évi XCII. törvény előírják az adóhatóság részére azokat az értesítési beszámolási 
elszámolási  kötelezettségeket,  amit a hatósági eljárás során be kell  tartani.  Az adók és 
adók módjára behajtandó köztartozások kezelésének, nyilvántartásának és elszámolásának 
szabályait pedig a 13/1991 (V.21) PM rendelet írja elő a legalaposabb részletességgel. E 
jogszabályi  előírásoknak  eleget  téve  kell  az  adózók  bevallásai  alapján  határozattal 
megállapítanunk  az  adókat,  az  adó  megállapításokat  tartalmazó  ügyiratok  kezelése  az 
ügyirat-kezelési  szabályzatnak  megfelelően  történik.  Az  adóelőírás,  törlés,  vagy 
visszatérítés számadatait a PM által jóváhagyott számítógépes adónyilvántartó és kezelő 
programban rögzítjük. A teljes adózói állomány esetében minden bejelentett változásról, 
minden adómódosításról minden egyes döntésről és adóbefizetésről kettős nyilvántartással 
(papíralapú bizonylatok, iratok és számítógépes nyilvántartási adatok) rendelkezünk. Az 
ügyfelek befizetéseit OTP terminálon keresztül fogadjuk, a befizetéseket, visszautalásokat 
számlatranzakciókat, szigorú pénzügyi számadás és bizonylatolás mellett kezeljük. Az adó 
megállapítási  adatokról,  adóbefizetésekről,  adótartozásokról  és  adótúlfizetésekről, 
utalásokról negyedévente zárási összesítőket, lajstromokat készítünk, melynek eredményét 
a  Kincstár  felé  és  a  Hivatal  gazdasági  irodájának  –  a  PM rendeletben  meghatározott 
formában  meg  kell  küldeni.  Az  adóhatósági  feladatellátás  szakmai  kontrollját,  a 
tevékenységének átláthatóságát és elszámoltathatóságát biztosítják tehát az eljárás során 
keletkezett iratok, összesítések, egyeztetett zárások. Az ügyfél felé történő elszámoltatást 
szolgálja  a  számla-egyenlegközlő  értesítés  évi  rendszeres  megküldése  (egyeztetési 
lehetőség  a  befizetett  és  a  megállapított  adókat  illetően).  Biztosítják  a  külső  és  belső 
kontrollt, a rendszerbe épített kötelező egyeztetési pontok, az elszámoltatási kötelezettség 
a  Kincstár  (MÁK)  számára  történő  rendszeres  adatszolgáltatás  útján,  a  Közigazgatási 
Hivatal, ÁSZ átfogó és célvizsgálatai, a belső ellenőrzések, a meghatározott minőségcélok 
teljesítéséről történő beszámolási kötelezettség is.

 

3.  Az  adópolitika  gazdasági  vetületei,  racionalizálási  lehetőségek,  feltáratlan  bevételi 
források
A gépjárműadóból,  a helyi  adókból,  az ezekhez kapcsolódó pótlék és bírság bevételekből, 
helyben  beszedett  bevételek  jelenleg  az  önkormányzat  kizárólagos  bevételeit  képezik  Az 
adópolitika alakításának az egyik legjelentősebb célja a költségvetési igények minél nagyobb 
mértékben  történő  kielégítése.  Az  adóbevételek  nagyságrendjét  elsődlegesen  a  jogi 
szabályozás  –  rendeleti,  törvényi  szabályok  –  változásai  határozzák  meg.  Ide  tartozik  a 
kedvezmények,  mentességek  biztosítása,  megvonása,  az  adómértékek  módosítása  stb. 
Kevésbé markánsan,  de az adóbevételek realizálásában szerepet  játszik az adóbehajtási  és 



adóellenőrzési  feladat  ellátásának  hatékonysága,  a  kintlévőségek  minél  nagyobb  arányú 
beszedése  is.  A  feladatok  és  lehetőségek  jogszabály  által  determináltak,  újabb 
adókötelezettséget  csak  törvény  állapíthat  meg.  A  magas  szintű  adóhatósági  szakmai 
tevékenység  eredményeképpen  pedig  a  behajtható  hátralékállomány  év  végére  jellemzően 
20%  alatti,  ami  igen  jó  eredménynek  tekinthető.  Mindezekre  figyelemmel  feltáratlan 
bevételi források nem állnak a rendelkezésünkre. 

A gépjárműadózásban bekövetkezett törvényi változás következtében előálló adónövekedés, 
valamint a 2007. évben várható feltárások, adóellenőrzések és végrehajtások eredményeként 
tervbe  vett  többletbevétel  miatt  a  tervezhető  adóbevételek  nagysága  jelentősen 
megemelkedett. Míg 2006. évi adóbevételi tervünk …………..ezer Ft volt, addig 2007. évre 
……………..ezer  Ft  adóbevételt  irányoztunk  elő.  2007-ben  az  önkormányzat  helyben 
beszedett,  tervezett  adóbevételei  a  2007.  évre  tervezhető  (……………….ezer  Ft)  összes 
önkormányzati bevétel …….. %-át teszik ki, vagyis jelentős bevételi forrást képeznek. 

Adópolitikánkat a következő elvek és célok érvényre juttatásával kívánjuk alakítani a 
következő négy évben:

 A jövőbeni jogi lehetőségeinken belül minden rendelkezésünkre álló eszközzel annak 
elérésére  törekszünk,  hogy a  község lakosságának  adóterhelése  ne haladja  meg  az 
érintettek teherviselő-képességét.

 Ha szükségessé válik, szót emelünk az ingatlanadók központi működtetése ellen, és 
állást foglalunk a helyi, speciális viszonyokat jobban átlátó, ügyfélbarát, és az egyedi 
problémákat megfelelőbben kezelni tudó, helyben történő adóztatás mellett.

  A helyi adók és egyéb helyben fizetendő kötelezettségek szabályozásánál továbbra is 
fenn  kell  tartani,  és  a  majdani  ingatlanadóztatás  során  (amennyiben  erre  nézve 
szabályozási  lehetőségünk  lesz)  is  érvényesíteni  kell  az  adórendeletben  olyan 
szabályozó  elemeket,  amelyek  elősegítik,  támogatják  az  Önkormányzat  egyéb 
célkitűzéseinek  (környezetvédelem,  községpolitika,  család-szociális  és  lakáspolitika 
nyugdíjasok támogatása stb.) megvalósulását.

 Az adóbehajtási  és  adófeltárási,  ellenőrzési  tevékenység  szorgalmazásával  a  lehető 
legkisebbre kell szorítani a hátralékállományt.

 Az adóhatósági  feladatok  végrehajtása  során  a  legtakarékosabb  és  legmegfelelőbb 
módszereket, megoldásokat kell alkalmazni.

Jelenleg az alábbi kötelező és nem kötelező feladatokat látjuk el: 

Kötelező feladatok

A Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat keretein belül
• családsegítés (a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet 

miatt segítségre szoruló személyek, családok segítése, a krízis helyzet megszüntetése, 
valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás)



• gyermekjóléti  szolgálat  (a  gyermeket  ellátó  egészségügyi  és  nevelési-  oktatási 
intézményekkel, szolgálatokkal összehangolva szervezési,  szolgáltatási  és gondozási 
feladatokat lát el)

• készenléti  szolgálat  (a  gyermekjóléti  központ  nyitvatartási  idején  túl  felmerülő 
krízishelyzetekben azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása)

• családok átmeneti otthona (befogadja a szociális és családi krízis miatt otthontalanná 
vált szülét és gyermekét, segítséget nyújt a szülőnek gyermeke teljes körű ellátásához, 
gondozásához, neveléséhez)

A Szociális Szolgálat keretein belül
• étkeztetés (azon szociálisan rászorult  személyeknek a legalább napi egyszeri  meleg 

étel biztosítása, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti 
jelleggel nem képesek biztosítani)

• jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (az igénybe vevő részére saját lakókörnyezetében 
biztosítja az alapvető ápolási, gondozási feladatokat, az ellátott és környezete higiéniás 
körülményeinek megtartásában való közreműködés) kistérségi szinten lesz megoldott.

Pénzbeli és természetbeni ellátások
• időskorúak járadéka
• rendszeres szociális segély
• normatív és adósságkezeléshez kötött lakásfenntartási támogatás
• ápolási díj
• krízis segély
• köztemetés
• rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Bár a törvények kötelezően ellátandó feladatként írják elő fenti feladatok ellátását, az 
állami  finanszírozás  azonban  csak  a  működési  költségek   55-60%-át  biztosítja.  A 
fennmaradó részt az önkormányzatnak saját forrásból kell kiegészítenie.

Nem kötelező feladatok

• temetési segély
• méltányossági közgyógyellátás
• adósságkezelési szolgáltatás
• fűtéstámogatás (szén, fa, )
• élelmiszerutalvány
• „Bursa Hungarica” szociális ösztöndíj
• elemi károsultak támogatása

A szociális (pénzbeli, természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó) ellátásokra 
2006.  évben  az  önkormányzat  …………….-  forintot  fordított.  Ennek  megoszlása  az 
alábbi:

Pénzbeli és természetbeni ellátásokra …………...- Ft
Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra ………….-Ft



Bevételek alakulása (állami és saját bevétel)
Pénzbeli és természetbeni ellátások ……………….- Ft (saját bevétel nincs)
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások …………...-Ft (ebből saját bevétel ……………..-
Ft)

A  tervezett  kormányzati  intézkedések  tükrében  a  finanszírozási  arány  vélhetően  az 
elkövetkező években sem fog változni. 

A szociális  és  gyermekvédelmi  ellátások  területén  új  bevételi  forrás  csak  a  pályázatokon 
történő  részvétel  lehet.  Megragadjuk  a  lehetőséget  a  pályázatokon  történő  részvételre, 
azonban a legtöbb pályázat utófinanszírozott, saját forrás biztosítása szükséges. 

Megtakarítást  eredményezhet  a  méltányossági  alapon  megállapítható  ápolási  díj 
megszüntetése vagy a megállapításra vonatkozó szabályok szigorítása.

További feladatok: 

• A községi lakáspolitika területén elsősorban a családközpontúság érvényesüljön.

Foglalkoztatáspolitika
A visszavezető út a munka világába

Az elmúlt három évben ugyan egyre csökkent a regisztrált munkanélküliek száma az egyre 
javuló gazdaságpolitikai mutatóknak köszönhetõen, mégis sok család érzi úgy, hogy kiszorul 
a munkaerőpiacról. Számos álláskereső tréning, állásbörze, hirdetés kínál munkát
Célunk az elszegényedés, leszakadás folyamatának lassítása és megakadályozása. Ezért fontos 
megjelölni  a  helyi  preferenciákat,  a  családközpontúság  elvének  érvényesítésével.  A 
preferenciák  érvényesítésének  módja  különböző.  Nyugdíjas  családok  esetében  a  passzív 
támogatás  a  megoldás,  a  gyermekes  családok  esetében  a  produktív  támogatás,  míg  a 
munkanélküliek esetében a munkaerőpiaci rehabilitáció, visszasegítés a munka világába.

Fontos a községben működő cégek, vállalkozások vezetőivel hatékony, jól működő kapcsolat 
kiépítése annak érdekében, hogy az üres álláshelyeket települési munkanélküliek töltsék be. A 
gyermeküket egyedülállóként nevelő szülőknél, a munkanélküli nőknél távolabbi munkahely 
esetén gondot okoz a hosszú utazási idő, a kiskorú gyermekek óvodába, iskolába kísérése, 
ezért kedvező lenne számukra a községben munkát vállalni.
A munkanélküliek nem minden esetben veszik fel a kapcsolatot  a Munkaügyi  Központtal, 
sokan saját erejükből próbálnak elhelyezkedni, így a kerületi munkaadókkal való közvetlen 
kapcsolat megkönnyítené a hatékony álláskeresést. 

A Családsegítő Szolgálat az aktív korú nem foglalkoztatott személyekkel külön  foglalkozik. 
Tevékenységük két részre osztható: 

• a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korú nem foglalkoztatottak számára 
együttműködési program készítése

• a Családsegítő Szolgálathoz forduló munkanélkülinek segítése az elhelyezkedésben.



• a fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességűek megfelelő foglalkoztatása

A cél: a községben élő munkanélküliek, különös tekintettel a tartós munkanélküliek segítése 
az intenzív álláskeresésben a munkavállalási készségek fejlesztésével, felhasználva a szociális 
munka  eszköztárát.  A  munkanélküliek  motivációjának,  elhelyezkedési  esélyeinek  javítása 
érdekében  munkavállalásra  felkészítő  csoportos  programokat,  foglalkozásokat  szerveznek. 
Ennek  keretében  álláskeresési  stratégiákkal,  önéletrajz  készítésével,  továbbá  állásinterjúra 
felkészítéssel és a munkavállaláshoz elengedhetetlen jogi ismeretekkel segítik a résztvevőket.

Nyugdíjasok

Községünk  polgárainak  jelentős  része  nyugdíjas.  Ezért  is  tartjuk  kiemelten  fontosnak  e 
korosztály  életminőségének  javítását.  Nyugdíjasainkat  igyekszünk  bevonni  községünk 
közösségi életébe. Ehhez a  nyugdíjas klub biztosítja a színteret. 

AZ EGÉSZSÉGÜGY - TÖBB MINT SZÍVÜGY
EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD, MEGELŐZÉS

Községünkben  évek  óta  stabil  az  egészségügyi  ellátás,  gyakorlatilag  változatlanul  jó 
színvonalú az alapellátás, kivéve a fogászati ellátás, mert az ANTSZ bezáratta a rendelőt. Az 
alapellátásban dolgozó felnőtt háziorvos száma 1, a gyermekorvos havonta egy alkalommal 
rendel. 
Védőnői szolgálat is jól működik.
Az  alapellátáshoz  kapcsolódó  kötelező  ügyeleti  ellátásokat  Bercel  önkormányzattal  kötött 
szerződés alapján vállalkozások biztosítják.

Az  alapellátás  körébe  tartozó  feladatok  közül  az  ügyeletek,  háziorvos,  fogorvos, 
gyermekorvos  vállalkozóval  történő  ellátása  biztosítja.  Az  önkormányzat  által  biztosított 
rendelőkben működnek. A privatizált orvosok a gazdasági tűrőképességük végéhez értek 
és működésükhöz is  anyagi  segítséget  kérnek az önkormányzattól.  Folyamatos  gondot 
jelent az ÁNTSZ ellenőrzései során felvett jegyzőkönyvek alapján ezeknek a helyiségeknek a 
karbantartása  és  felújításuk  hiánya,  különös  tekintettel  a  gazdaságtalan 
energiafelhasználásukra. A  rendelőkben  az  évenként  szükséges,  ma  rendszertelenül 
történő tisztasági festéseket tervezni és ütemezni kell. 

A lakosság ellátását szűkös, technikailag jó felszereltség mellett végzik. Ez a jó felszereltség 
azonban viszonylagos, az egészségügyi ágazatban nyugaton e gépek elismert amortizációja öt 
év körül van. Az európai unió támogatási rendszere régió- és térségfejlesztési koncepciókon 
alapul. Az egészségügyben tervezett fejlesztéseket kistérségi keretben célszerű szervezni, és a 
szükséges pénzt pályázat útján elnyerni.

Az egészségügyben azokra a feladatokra kell hangsúlyt fektetni, melyek kötelező feladatok és 
nem igényelnek  nagy anyagi  ráfordítást:  jelenleg  is  működő ellátások,  de kihasználtságuk 
nem éri el a maximálisat. Elsősorban az iskola-egészségügyi ellátásba rejlő lehetőségeket kell 
kiaknázni, ahol az orvos és a védőnő is jelen van, és a tudásanyag is rendelkezésre áll. Ehhez 



természetesen az érintett két ágazat (oktatás, egészségügy) között  az eddiginél sokkal jobb 
együttműködésre van szükség.

Az  iskola-egészségügyi  ellátás  alapvető  feladata  a  megelőzés,  a  gyermek  fejlődésének 
figyelemmel  kisérése.  Az  iskola-egészségügyi  rendszerbe  tartoznak  az  óvodák,  iskolák 
tanulóinak  nyújtott  ellátások  (pl.  ortopéd  és  fogászati  szűrés).  Ezek  biztosítása  az 
önkormányzat számára kötelező, a nevelési-oktatási intézményekbe járók számára ingyenes.. 
Az  egészségügy  területén  mozgósítható  anyagi  tartalék  nincs.  A  kötelező  feladatok 
működtetéshez  önkormányzati  anyagi  hozzájárulásra  is  szükség  lesz.  A  lakosság 
egészségügyi alapellátását biztosítani kell. 
A  községben  a  HACCP  rendszer  működtetésének  bevezetése  az  étkeztetéssel  foglalkozó 
konyháknál elkezdődött. A nagyobb összegű eszközök beszerzése, beruházása következne. 
Teendőink az egészségügy területén: 
♦ Az  Önkormányzat  egészének  tevékenységét  át  kell  hatnia  az  egészséges  életmódra 

nevelés és a megelőzés szempontjainak.
♦ Óvodáskorban  kell  elkezdeni  és  később  is  folytatni  az  egészségre  nevelést,  a 

felvilágosítást, a drogellenes harcot
♦ Az alapellátás anyagi támogatás
♦ Szűrővizsgálatok, 
♦ A dohányzás elleni propaganda folytatása

Alapelv  az,  hogy sokkal  olcsóbb  az  egészség  megtartása,  a  betegség  megelőzése,  mint  a 
gyógykezelés - nemcsak az egyén, hanem a közösség, az ország részére is.  Az előbb felsorolt 
programok  működése  nagymértékben  anyagiakon  is  múlik,  feltétlenül  szükséges  mind  a 
központi állami, mint az önkormányzati részvállalás. 

AZ OKTATÁS 

– NÉZSA JÖVŐJE

A közoktatásnak utat kell nyitnia a teljesebb élethez

A községünkben lakó diákok, szülők részére az önkormányzati  intézményhálózatnak olyan 
szolgáltatást kell nyújtania, amely a lehetőségekhez képest a legjobb fejlődési, továbbtanulási, 
munkavállalási  esélyt  nyújtja.  Ehhez  tovább  kell  javítani  az  anyanyelvi  és  idegen  nyelvi 
képzést, a természettudományi (főleg a matematikai és fizikai) alapismeretek elsajátítását és a 
számítástechnika felhasználói szintű megismerését. Javítani kell a testnevelés és a diáksport 
tárgyi  feltételeit,  mert  ez az egészség megőrzésének is legfontosabb feltétele.  Továbbra is 
biztosítani  kell  a  szlovák  nemzetiségi  nyelvoktatást  az  azt  igénylő  családok  számára. 
Rendszeres  felmérésekkel,  szakmai  ellenőrzéssel  kell  nyomon  követni  az  iskola  szakmai 
munkájának  alakulását,  támogatást  nyújtva  az  elmaradóknak,  segítve  az  élen  haladók 
tapasztalatainak  elterjedését.  Az  eddiginél  több  lehetőséget  kell  adni  a  szülőknek  a 
visszajelzésre, igényeik közlésére. 

Az iskolák  a  nevelési  programjuk  részeként  kidolgozott  egészségnevelési  program 
megvalósítása során segítsék a családi  nevelés megszilárdítását,  pl.:  időjárásnak megfelelő 
öltözködés, helyes és rendszeres tisztálkodás, egészséges táplálkozás, a káros szenvedélyek 
elkerülésének felkínálása, „Mondj nemet a drogra” stb.



A  nevelő-oktatóintézmények  szokássá  fejlesztik  a  szűkebb,  tágabb  környezet 
védelmét, pl. tisztántartás, rendezettség, az iskola és az otthon környezetének rendje, a község 
természetvédelmi  területeinek  ismerete,  ápolása  az  életkornak  megfelelő  programok 
keretében, a szelektív hulladékgyűjtés fontossága. Egyre több lehetőséget kell biztosítani a 
gyerekeknek  arra,  hogy  fejlettségüknek  megfelelően  tevékenység  közben  fejlődjön  a 
környezettudatos viselkedésük.

Az iskolán belüli esélyegyenlőség biztosítása

Mind a diákok, mind a szülők, mind a pedagógusok számára rendkívül fontos, hogy a tanulás, 
a  tanítás,  a  szakmai  munka,  a  továbbtanulás  esélyei  szempontjából  ne  legyenek  lényeges 
különbségek.  

Ha  a  halmozottan  hátrányos  helyzetű  gyermekek  és  tanulók  létszáma  szükségessé 
teszi,  megszervezzük az intézményeinkben az integrációs  felkészítésüket,  hogy a  szociális 
helyzetükből és fejlettségükből eredő hátrányokat ellensúlyozzuk.

Annak  érdekében,  hogy  a  sajátos  nevelési  igényű  (testi,  érzékszervi,  értelmi, 
beszédfogyatékos, stb.) tanulóinkat ép társaikkal integráltan együtt nevelhessük, folyamatosan 
fejlesztjük intézményeinket.
Felelősség az elesettekért
Segítenünk  kell  azokon  a  családokon,  amelyek  szűkölködnek.  Az  iskolai  oktatásban,  a 
művelődésben,  a szabadidő eltöltésében,  a nyári  pihenésben támogatást  kell  nyújtanunk és 
részt vállalnunk a költségekben. 

Az anyagi  okokból hátrányos helyzetben élő gyermekek családjait  a nevelő- oktató 
munkát  végző  intézmények  gyermekvédelmi  felelősei  megkeresik  és  személyre  szabott 
segítséget  nyújtanak  (életviteli  tanácsok,  pályázat  a  gyermek  ingyenes  étkeztetéséért, 
táboroztatásáért, ruhacsomag).

Az iskolai demokrácia, a diákjogok érvényesítése

Meggyőződésünk,  hogy  demokratikus  társadalmi  életünk  értékeit  csak  úgy  szilárdíthatjuk 
meg és örökíthetjük át az újabb nemzedékekre, ha már gyermekkortól kezdve – az életkori 
sajátosságoknak megfelelően – élhetnek a vita, a meggyőzés, a többségi akarat kifejezésének 
eszközeivel.  Ezért  ösztönözzük  és  támogatjuk  az  iskolák  diákönkormányzatainak 
tevékenységét,  a  diákjogok  megismertetését  és  tudatosítását,  a  tantestületek  belső 
demokráciájának erősítését.

Különösen  figyelünk  arra,  hogy  azokban  az  ügyekben,  amelyekben  a 
diákönkormányzat  véleményének  kikérése  kötelező,  illetve  amelyekben  egyetértési  jogot 
gyakorol, az intézmény nevelőtestülete ezeket a jogokat tartsa tiszteletben.
A minőségi munka elterjedésének elősegítése
Az oktatási intézmények összességére ki szeretnénk terjeszteni az egész tantestületet átfogó, 
egységes minőségbiztosítási és minőségirányítási szemléletet. 



Általános iskolai szinten el kell érni, hogy ismert, elismert intézményünk 
(intézményeink) legyenek! 

Takarékos gazdálkodás az ingatlanvagyonnal

A demográfiai  apály miatt  szembeötlő egyes  épületek kihasználtságának romlása.  Ha nem 
reagálunk  idejében,  ezzel  forrásokat  vonunk  el  az  oktatástól,  és  üres  termek  fűtésére  és 
világítására pazaroljuk a szűkös eszközöket. Ezért figyelemmel kell kísérni az önkormányzati 
költségvetés  több mint  felét  kitevő  oktatási  költségvetés  takarékos,  gondos felhasználását. 
Ehhez  az  eddiginél  nagyobb  önállóságot  és  nagyobb  felelősséget  fogunk  biztosítani  az 
intézményvezetőknek. A jövőben is célunk, hogy a létszámcsökkenés ellenére ne szűnjön meg 
intézmény. 

Folytatni kell az intézmény-felújítási programot, újra visszatérve a négy 
éves, kiszámítható tervezéshez az előző négy évben eluralkodott kapkodás és 
ad-hoc döntések helyett.

A pedagógusok életkörülményeinek javítása

A  kormány  megszorításait  erőnkhöz  képest  ellensúlyoznunk  kell.  Meg  kell  tartanunk 
hívatásuknak élő, jól képzett pedagógusainkat. Az eddigi támogatásokon felül tovább akarjuk 
bővíteni a pedagógusok továbbképzési lehetőségeit.

A világnézeti nevelés választhatósága

A  szülői  igényeknek  megfelelően,  az  Alkotmányban  rögzített  joguk 
érvényesítése érdekében megvizsgáljuk az egyházi oktatási intézményhálózat 
bővítésének lehetőségét.

Ifjúság és sportpolitika

A  XXI.  század  egyik  legnagyobb  kihívása:  a  „sport  mindenkinek”  jelszó  gyakorlati 
megvalósítása.  Annak  felismerése  és  felismertetése,  hogy  a  kedvezőtlen  környezeti  és 
társadalmi  ártalmak  ellensúlyozására  milyen  széleskörű  lehetőségeket  tud  nyújtani  a 
rendszeres testedzés és sport. A testnevelés és sport fejlesztése közügy. Elérhetővé kell tenni a 
községben élő polgárok számára azt,  hogy nemre,  korra,  képességre,  anyagi  és társadalmi 
helyzetükre  való  tekintet  nélkül  lehetőségük  legyen  részt  venni  egészségük  megőrzését, 
fizikai  képességeik  fejlesztését  szolgáló  testedzésben,  adottságuknak,  tehetségüknek 
megfelelő sportolásban.
Sportprogramunk legfontosabb célkitűzése: tudatosítsuk az emberekben, hogy felelősek saját 
lelki, szellemi, testi egészségükért és biztosítsuk azokat a feltételeket, amelyek szükségesek az 
egészséges  életmód  gyakorlati  megvalósításához.  Növekedjen  azoknak  a  fiataloknak, 
középkorúaknak,  időseknek  a  száma,  akik  szervezett  körülmények  között  rendszeresen 
sportolnak.
Ennek  szellemében  kiemelten  fontos  feladat  a  község  testnevelésének  és  sportjának 
fejlesztése.  Alapelvként  rögzítjük,  hogy  a  testkultúra  színvonala,  az  egészséges  életmód 



elterjedése a nemzet humán vagyonának fontos formálója, hogy a társadalmi célkitűzéseket 
csak testileg-lelkileg egészséges, edzett és munkabíró emberekkel lehet megvalósítani.
Az  önkormányzat aktív  ténykedésével,  kezdeményezéseivel  elősegíti  az  állampolgárok 
sportoláshoz fűződő jogának gyakorlati  érvényesülését,  ösztönzi a mozgás gazdag életmód 
elterjedését, a rendszeres testmozgás hagyománnyá válását. Támogatja a tisztességes játék és 
az esélyegyenlőség eszményének jegyében kifejtett sporttevékenységet.
A rendszeres sportolásban, a testedzés különböző formáiban résztvevők számának növelése 
jövőbeni  feladat.  A rendszeres  sportolásban  résztvevő  felnőttek  száma  csekély.  Ennek  az 
aránynak  a  megváltoztatása,  a  rendszeresen  sportolók  számának  emelése  következetes  és 
hatékony  mozgósító  és  szervezőmunkát  követel.  Csak  vonzó  és  teljesíthető  programok 
kialakításával és lebonyolításával, türelmes fáradozással valósítható meg a családok, fiatalok 
és idősebbek mozgósítása, aktivizálása.

Iskolai testnevelés és diáksport

Önkormányzatunk által pénzügyileg támogatott, összehangolt rendszer biztosította az iskolai 
testnevelés  és  sport  működését.  Községünkben  működő  sportegyesület  jelenti  a  sportélet 
bázisát.

A következő évek feladatainak meghatározását több új tényező is befolyásolja:
• A  különböző  fejlesztési  programokban  résztvevők  köreinek  kiválasztása,  a 

programgazdák munkájának segítése, a programok koordinálása, a tehetségekről való 
gondoskodás a sportegyesület sportvezetés fontos feladata.

• Az  általános  iskolák  sportolási  aktivitásához  viszonyítva  a  középiskoláké  jelentős 
csökkenést mutat. Ennek a negatív jelenségnek a megváltoztatása a következő időszak 
fontos feladata. Annál is inkább, mivel az általános iskolát követő időszak (15-18 év) a 
deviáns magatartási formák kialakulásában a fiatalokra a legveszélyesebb időszak.

A SPORT 
SIKER, EGÉSZSÉG, NEVELÉS

A következő  években  a  rendezvényeknek  a  szervezése  és  támogatása  továbbra  is  fontos 
feladat.  Segíteni  kell  a  községben lévő sportegyesület  működését.  A hangsúlyt  azonban a 
szervezett  keretek  és  szakmai  felügyelet  mellett  végzett  rendszeres  sportolásra  kívánjuk 
helyezni.

Egyűttműködés a sportegyesülettel

Csak jól működő sportegyesülettel lehet elérni, hogy a lakosság széles rétegei a testedzés és 
sport  tevékeny  résztvevői  legyenek.  Szorgalmazzuk  a  sportklubok,  sportegyesületek 
számának  növelését,  működési  feltételeinek  javítását,  helyzetük  stabilizálását.  A 
sportegyesület  működési feltételeik biztosítása több szempontból is fontos feladat. Hiszen az 
egyesületek – így a sportegyesület is – polgári társadalmak jellegzetes társulási formái, olyan 
alapvető szocializációs alapegységek,  amelyekben a tagok kisgyermektől  a nagyszülőkig a 
sportolás lehetőségein túl elsajátítják,  egymásnak átadják a legfontosabb polgári  értékeket. 
Megtanulnak  pozitív  magatartási  formákat,  a  közösséghez  tartozást,  a  kötelességvállalás 
szabályait,  az  egymást  váltó  korosztályok  megbecsülését,  tiszteletét.  Nevelő  hatásuk 
nélkülözhetetlen  és  felbecsülhetetlen.  Az  egyesületek  számának  növelése  mellett 



felelősségünk  a  meglévő  sportegyesület  segítése,  helyzetének  figyelemmel  kísérése, 
megszűnésének  megakadályozása,  egyesületi  utánpótlás  nevelés,  tehetséggondozás 
feltételeinek megteremtése. 

Községünk  legnagyobb  sportegyesületével  –  labdarúgó  szakosztály  -   együttműködési 
megállapodás  keretében állapodtunk meg éves támogatásukról.  Ezt  az egyesületek  igényei 
szerint minden évben felülvizsgáljuk. 

A sport szerepe 

A mozgás  minden  ember  számára  természetes  és  magától  értetődő igény és  cselekvés.  A 
segítséggel  élő  emberek  életében  a  sportnak  ugyanaz  a  szerepe,  mint  egészséges  társaik 
esetében: az egészség megőrzése, önmegvalósítás, sikerélmény, közösségi élet, nyilvánosság 
megszerzése  stb.  Amiben  jelentősége  mégis  általánosan  kiemelkedhet,  hogy életük  egyéb 
színterein helyzetük sajátos volta miatt az elszigetelődés csak korlátozott mértékben oldható 
(lakhatás,  munkavégzés,  stb.),  s  a  sport  az  a  terület,  amelyben  minden  résztvevő  azonos 
módon  juthat  társadalmi  értékek  létrehozásában  egyenlő  mértékű  önmegvalósításhoz, 
sikerhez, nyilvánossághoz. A sporteredmények elérése, a versenyeztetés feltételrendszerének 
megteremtése  olyan  interakció  az  épek  társadalmával,  amelyben  a  siker  nyomán  valóban 
megszűnhet a hátrányos megkülönböztetés, és sokkal mélyebb, valós integráció jöhet létre.

A sport népszerűsítése

Községünk  sportéletében,  az  egyes  események  szervezésében  résztvevők  elengedhetetlen 
feladat  információs  csatornák kiépítése,  a média  információkkal  való ellátása.  E feladatok 
megvalósításához  nélkülözhetetlen  a  községben  működő   elektronikus  sajtó  mozgósító, 
eredményeket ismertető és eseményekről tudósító tevékenysége.
A pozitív kommunikáció, amely bemutatja az eredményeket, tájékoztat az egyesület életéről, 
gondjairól, híradást ad a társadalmi munkában részt vevőkről, szponzorokról, a szakemberek 
érdemeiről,  aktivizáló  hatású.  Készteti  a  polgárokat  arra,  hogy  ne  csupán  egy-egy 
sportrendezvényen  vegyenek  részt,  hanem  részesei  legyenek  a  folyamatos  testedzésnek, 
sportolásnak, tegyék próbára önmagukat, fejlesszék fizikai képességeiket. 

Nézsa önkormányzata jelenleg az alábbi sporttal kapcsolatos feladatokat végzi:
• A sporttal foglalkozó sportegyesülettel való együttműködés és annak támogatása.
• A szervezett sportolásban résztvevők számának növelése.
• Területi  versenyrendszerek  kialakításának  és  működésének,  sportrendezvények 

szervezésének segítése, a szükséges pénzügyi feltételek biztosítása.
• Sportszervezet nyilvántartásával összefüggő feladatok ellátása.
• Közreműködés az egészséges életmóddal összefüggő felvilágosító tevékenységben.
• A  sport  hosszú  távú  fejlesztési  céljainak  megfelelő  helyi  sportkoncepció 

megvalósítása.
• Az  állami  sportinformációs  rendszerrel,  adatszolgáltatással  összefüggő  feladatok 

ellátása.
• Az önkormányzati  tulajdonban  álló  sportlétesítmények  fenntartása,  működtetése  és 

fejlesztése.
• A szabadidősport feltételeinek fejlesztése.
• A gyermek- ifjúsági sport, az utánpótlás nevelés, 



• A  gyógytestnevelők,  gyógytornászok  megszervezése,  akik  a  család-  és 
gyermekorvosokkal  együttműködve  segítik  a  mozgásszervi  megbetegedésekben 
szenvedőket.

A jövő feladatai:
• A természeti környezetben a testedzés céljaira felhasználható bázisok létesítése, 
• Fedett  sportlétesítmény  használatának  térítésmentes  biztosítása  a  késő  délutáni  és  esti 

órákban,  a  munkaszüneti  és  ünnepnapokon  a  szervezett  keretek  között,  rendszeres 
sportolást igénylő egyének, csoportok, szakosztályok részére.

KÖZSÉGPOLITIKA
KÖZSÉGPOLITIKÁNK ALAPKÖVE

A  községünk  sajátos  helyzete  –  a  nógrád  megye  peremvidéke   –  évtizedeken  keresztül 
automatikusan  azt  jelentette,  hogy  sok  szempontból,  elsősorban  infrastruktúra  területén 
elmaradtunk a  átlagtól.
Az  elmúlt  évek  gazdasági,  szociológiai  folyamai  viszont  jelentősen  felértékelték 
településünket mind a lakosság, mind a gazdasági élet szereplői számára. A kedvező földrajzi 
elhelyezkedésű ingatlanok mellett, melyet a nagybefektetők – horgásztó - keresnek zöldmezős 
beruházásaikhoz, egyre nagyobb igény mutatkozik az építési telkekre is, lakossági oldalról.
Ezek a  tendenciák  azt  jelentik,  hogy a  községfejlesztés  községpolitikai  fogalma nagyrészt 
tényleges építkezéseket jelent.

Ami előttünk van:
• A  közlekedési  infrastruktúra  átalakítása,  elsősorban  a  közösségi  közlekedés 

átalakításának ösztönzése (a közösségi közlekedés fejlődése nem követte a települését)
• Kiemelt  feladatként  kell  kezelni  az  idegenforgalmi  beruházások  ösztönzését 

(egyedülálló lehetőségeink: kastélypark
• Jelentős hiányosságok mutatkoznak a szolgáltatások terén
• Község központjának végleges, és falunkhoz méltó kialakítását meg kell valósítani! 
• Korunk  elvárásainak  megfelelő  könyvtárat  és  helytörténeti  gyűjteményt  kell 

létrehoznunk.
• Tovább kell fejleszteni közmű- és úthálózatunkat.
• Előkészítjük  kiterjedt  külterületeinket,  hogy  a  lehető  leghamarabb  lakó-  vagy 

intézményi területté válhassanak.
• Megőrzendők a környezetvédelem területén elért eredményeink 

Közlekedés

A  közlekedés  sok  tekintetben  meghatározó  összetevője  mindennapjainknak,  az  idő-  és 
energiaráfordítással, környezetterheléssel, napi munkába járási gondjainktól.
 



Alapelvként  fontosnak  tartjuk  az  integrációt  a  községtervezés,  a  község-rehabilitáció,  a 
község-fejlesztés, és a közlekedés között éppúgy, mint a közlekedési, mobilitási ágak között, 
a gyaloglástól a közösségi közlekedésen át az autózásig.

Közösségi közlekedés:

Községen belüli buszjáratok:
Szorgalmazzuk a Nézsa – Budapest közvetlen járatok megtartását.

Községrendezés, Községfejlesztés

A község  jövője  szempontjából  stratégiai  területről  van  szó.  A szabályozási  tervek,  ill.  a 
Községrendezési Szabályzat folyamatosan alakultak, azonban jogszabályi szempontból is új 
helyzet van, hiszen a szabályozási terveknek, amelyek egy-egy szűkebb térséget fednek le, 
egymással szerves egységben, összefüggésben és nem ellentmondásban kell majd alakulniuk.

Falusias jelleg rehabilitációja
Tudatosabb politikát  kívánunk folytatni  a kialakult  intézményi  és kereskedelmi központok 
mellett  a  hagyományos  települési  központok  rehabilitációjára,  így  Szondi  utcában,  Kis 
utcában,  Szabadság  tér.  Ennek fontos  elemei  lesznek a  helyi,  hagyományos  községkép,  a 
kereskedelem, a szolgáltatások,  a közösségi terek rehabilitációja,  a kohézió és az identitás 
erősítése.

Külterületek
A  külterületi  beépítéseket  megfelelő  mederbe  tereljük.  Fontos  feladat  itt  a  megfelelő 
infrastruktúra, közlekedés biztosítása. 

A jelenlegi helyzet áttekintése: állami és saját költségvetési források, meglévő eszközök

Előzmények

200     -ben a község Képviselő-testülete megalkotta a Községrendezési Szabályzatot.

A jövő feladatai:
• Önkormányzati utak felújítása
• Járdák felújítása
• Építési telkek kialakítása
• Kastély park bekerítése, fák ültetése
• Panziók, vendégházak építésének ösztönzése
• Helytörténeti kiállítás létesítése
• Falusi turizmus (olcsó és biztonságos szálláshelyek biztosítása, a vendég egyedül vagy 

szervezett csoportokban ismerkedhet a községgel



KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS
EGYENLŐ ESÉLYEK A MŰVELTSÉGHEZ

A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei:

1.) A község minden polgárának és közösségének joga, hogy
a) Igénybe  vegye  az  önkormányzati  fenntartású  közművelődési  intézmények 

szolgáltatásait, valamint a közművelődési megállapodásokban szereplő ellátásokat.
b) műveltségét, készségeit gyarapítsa, közösségi művelődési jogait érvényesítse.

2.) Az önkormányzat  a koncepcióban vállalt  közművelődési  feladatait  elsősorban az általa 
fenntartott közművelődési intézményein keresztül látja el.

3.) Az önkormányzat fenntartásában működő intézmények egyetlen vallás, világnézet vagy 
politikai irányzat mellett sem lehetnek elkötelezettek.

5.) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az önkormányzat elősegíti és igényli a civil 
közösségek, szervezetek, a magánszemélyek, valamint a kulturális tevékenységet is végző 
gazdasági vállalkozások közreműködését.

KÖRNYEZETVÉDELEM, KÖZTERÜLETEK

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG A JÖVŐÉRT

A Környezetvédelmi Program megvalósításának pillérei:

1.  Környezettudatos  gondolkodás és gyakorlat  – mint  első számú prevenciós elem –, 
azon folyamatokban, amelyekre az Önkormányzat hatással van.

.

A  környezetvédelmi  törvény  és  maga  a  Környezetvédelmi  Program is  előírja  a  Program 
kétévenkénti felülvizsgálatát, amit a gazdasági program időszakában két ízben – 2007-ben és 
2010-ben – szükséges elvégezni.  Ezt  követően  – a  felülvizsgálat,  a  környezet  állapotában 
történt változás és az aktuális pályázati lehetőségek alapján – el kell készíteni a 2008-2009 
évre, illetve a 2010-2011 évre vonatkozó Intézkedési tervet.

A  Környezetvédelmi  Program  megvalósítását  szolgáló  pénzeszközök/források 
növelésének és mobilizálásának eszközei:

Szabályozási eszközök:



− A Környezetvédelmi Alap átalakítása az alábbiak szerint:
− A  Környezetvédelmi  Alap  és  Környezetvédelmi  Program  közti  kapcsolat 

megteremtése oly módon, hogy az Alap rugalmasan biztosítja a Környezetvédelmi 
Program megvalósítását. 
Az Alap bevételeit 
a.) a települési környezetvédelmi program céljainak megvalósítására,
b.)  a  települési  környezetvédelmi  program  céljainak  megvalósítását  ösztönző 
kezdeményezések támogatására,
c.)  a  települési  környezetvédelmi  program  céljainak  megvalósítása  érdekében 
pályázati önrész biztosítására kell fordítani.
Ezzel a módosítással jelentősen bővül az Alapból finanszírozható feladatok köre, 
hiszen  a  Környezetvédelmi  Programban  meghatározott  feladatok  a 
környezetvédelem tágabb körét foglalják magukban, mint jelenleg az Alap.

− A talajterhelési díj felhasználása biztosítja a díj önkormányzati célú felhasználását, 
miközben  nem  veszélyezteti  a  lakossági  közműfejlesztés  támogatásának 
lehetőségét. 
Ezzel a módosítással a talajterhelési díjat az Önkormányzat felhasználhatja a talaj-, 
valamint  a  felszín  alatti  víz  mennyiségi,  minőségi  védelmére  (csatornázás, 
szennyvíztisztítás,  vízbázisvédelem,  települési  monitoring  kialakítása  és 
működtetése, tartós környezetkárosodások kármentesítése, potenciális és tényleges 
szennyezőforrásokkal szembeni megelőző, illetve utólagos műszaki védelem) is. 

− A  lakossági  közműfejlesztés  ösztönzése  változatosabb  támogatási  formák 
biztosításával  oly  módon,  hogy  szélesebb  lakossági  réteget  késztessen 
közműfejlesztésre.

− A Faültetési Alap módosítása és reaktivizálása a zöldfelület védelme, fejlesztése, illetve 
csökkenésének megakadályozása érdekében.

− A fapótlás és zöldfelület-kompenzáció kerületi szabályozásának kidolgozása.

Kommunikációs eszközök, partnerségi kapcsolatok:

− Természetes  személyek,  jogi  személyek,  jogi  személyiséggel  nem  rendelkező 
gazdasági  társaságok,  társadalmi  szervezetek  és  egyesületek  megnyerése  a 
Környezetvédelmi Alap és a Faültetési Alap támogatására.

− Természetes  személyek,  jogi  személyek,  jogi  személyiséggel  nem  rendelkező 
gazdasági  társaságok,  társadalmi  szervezetek  és  egyesületek  megnyerése  közös 
környezeti célok közös finanszírozású megvalósítására.

− Feladatátadások természetes  személyek,  társas  házak,  társadalmi  szervezetek  és 
egyesületek  számára közös  célok  megvalósítására:  parkfenntartás,  gyomirtás, 
környezeti monitorozás stb.

− Önkéntesek bevonása különböző környezetvédelmi feladatok végzésére, szakértői 
munkacsoport felépítése.

Tervezési eszközök:

A tervezési eszközök forrásmobilizáló feltételei: 
1. A tervezés tárgya, tartalma, készítési eljárása feleljen meg a jogszabályoknak, várható 

támogatási feltételeknek, szakmai tendenciáknak.



2. A  tervezés  tárgya  és  tartalma  illeszkedjen  a  kerületi  koncepciókba,  programokba, 
valamint tágabb területi, regionális koncepciókba, programokba, illetve kapcsolódjon 
a NFT II. operatív programjaihoz.

A Környezetvédelmi Program megvalósításának akcióterületei:

Környezettudatosság
Mindennek  az  alapja  a  megfelelő  környezettudatosság  kialakítása  a  lakosság  széles 
rétegeiben. Ezt is magunkon kell kezdenünk, így az önkormányzat és a képviselőtestület napi 
tevékenységét  fogjuk  környezettudatossá  tenni  –  az  energiafelhasználástól,  a 
hulladékgazdálkodáson  át  a  papírhasználatig  –  a  megfelelő  szabályozási  háttér 
megteremtésével,  kiterjesztve  az  önkormányzati  intézményekre  is.  A  rendelkezésre  álló 
környezeti  adatokat,  információkat  széles  körben  hozzáférhetővé  tesszük  az  érintettek, 
lakossági csoportok, civil szervezetek, iskolák, vállalkozások számára. Célzott kampányokat, 
akciósorozatokat  indítunk,  valósítunk  meg  egy-egy  neuralgikus  terület  kezelésére  –  pl. 
hulladékügyek,  tudatos  vásárlás,  élelmiszerbiztonság,  vagy a  nagy rehabilitációkat  követő 
kiskerti  gazdálkodás  lehetőségei  tekintetében.  Ezeknek  jelentős  háttéreleme  lesz  a 
Környezetvédelmi  Információs  Rendszer  létrehozása  és  a  Kerületi  Környezetvédelmi 
Központ, amely önkormányzati, civil, és intézményi együttes munkálkodást igényel majd.

Környezet-egészségügy
Lakosságunk  komoly  terheléseknek  volt,  illetve  van  részben  még  ma  is  kitéve,  a 
rendszerváltozáskor kibukkant nagy szennyezési, rehabilitációs ügyeik kapcsán is. Ezek ma 
már a  rendezés fázisában vannak,  de az epidemiológiai  helyzet  fontos összetevői  ma is  a 
környezeti terhelések és az életmód együttes hatásai. Ez arra kötelez bennünket is, hogy a már 
jelzett tudatosítási programok mellett népszerűsítsük az egészséges életmódot és a környezeti 
kockázatokat  elkerülő,  mérséklő  életvitelt,  erre  vonatkozó  akcióprogram  kidolgozásával, 
megvalósításával.  Területi  adottságaink,  környezetünk  lehetővé  teszik  az  eddiginél  jóval 
intenzívebb tömegsport művelését az iskolai szférától a civil, lakossági csoportokig, egyfajta 
kultúra  megteremtésével,  a  megmaradt  sportpályáink  felhasználásával,  bővítésével,  és 
kapcsolódó  kezdeményezésekkel  –  kerékpár-  és  gyalogtúrák,  rendszeres  sportversenyek, 
események.
E szempontból is fontos feladat külterületeink rendezése, mentesítése az allergén gyomoktól, 
mert a légúti megbetegedések nálunk is folyamatosan emelkednek.

A levegőtisztaság védelme
Mint  már  utaltunk  rá,  a  légúti  megbetegedések  kerületünkben  is  emelkedő  tendenciát 
mutatnak,  az  asztmától  a  daganatos  megbetegedésekig,  s  ezekben  komoly  szerepe  van  a 
légszennyezésnek. A közlekedési emissziók domináns szerepet játszanak, ezért e szempontból 
is fontos a forgalomcsillapítási programok napirenden tartása. Ugyanakkor jelentős elemek a 
lakóterületekbe  ékelődő,  gyakran  illegális  ipari  tevékenységek,  műhelyek  pontforrásai, 
valamint  a  szintén  illegális  hulladékégetések  légszennyező  hatásai.  Ezeket  az  ellenőrző, 
szankcionáló és tudatosító munka erősítésével fogjuk mérsékelni. Komoly teher azonban még 
a burkolatlan utak és a parlag területek por- és pollenterhelése,  amelyek kezelésére  külön 
programot  tervezünk  indítani.  A  lakossági  fűtés  terhelő  hatását  a  széles  körű  gázfűtés 
mérsékelte,  azonban  a  drasztikus  gázáremelések  visszarendeződést  hozhatnak  a  fűtési 
kibocsátásokban  is.  Így  ezen  a  területen  is  tudatosító,  az  alternatív  lehetőségeket, 
energiahatékonyságot  bemutató  megoldásokat  ismertető,  népszerűsítő  akciókat, 
kommunikációt fogunk folytatni.



Vízvédelem
Talaj-  és  rétegvizeink  az  elmúlt  évtizedek  politikája,  a  közműolló  nyílása  –  vízbevezetés 
mindenhol,  csatornázás  jóval  szűkebb  körben  –  következtében  elszennyeződtek.  A 
szennyvízelvezetés, a csatornázás az elmúlt ciklusokban kiterjedtté vált, azonban gyorsítani 
fogjuk  a  még  csatornázatlan  területek  lefedését  és  a  kiépített  területeken  az  ingatlanok 
bekötésének kikényszerítését  a megfelelő szankcionáló,  ösztönző elemekkel.  Komoly gond 
dombos,  lejtős  területeinken  a  felszíni,  elsősorban  az  esővizek  elvezetése.  Erre  átfogó,  a 
lakossággal is egyeztetett programot dolgozunk ki.

Zajvédelem
A közlekedési fejezetnél is jeleztük, hogy esetünkben jelentős terhelő tényező a zaj, amiben a 
közlekedés, így a vasút, de a közút is komoly szerepet játszik. Ezen túl azonban változatlanul 
vannak  ipari  zajforrások,  amiket  az  ún.  szórakoztatóipari,  esti,  éjszakai  rendezvények 
egészítenek ki.  Törekednünk kell  az éjszakai 55 és a nappali  65 dB-es zajegyenértékszint 
betartására vagy a meglévő alacsonyabb értékek megőrzésére.  A vasútvonalak és a tranzit 
közutak mentén hatékony zajvédelmi rendszer kiépítését  fogjuk megkövetelni,  ugyanakkor 
foglalkozni kívánunk a szórt zajjal beterített budatétényi, budafoki domboldali lakóterületek 
és a Dunatelep zajvédelmével is.



Fenntartható városrendezés
Komoly kihívás ez napjainkban, amikor kül- és zöldterületeinket a beépítési nyomás érinti, 
városközpontunk,  az  ún.  intézményi  és  banki  Budafokon  lepusztult  képet  mutat,  az 
alközpontok nem fejlődtek  az  elmúlt  években,  míg  a  budatétényi  kereskedelmi  és  kisebb 
mértékben  kulturális  városközpont  spontán  fejlődése  is  vitákat  váltott  ki.  Környezeti 
szempontból törekednünk kell a zöldterületeink megőrzésére, rehabilitációjára, a kisvárosias 
jelleg  megőrzésére,  az  alközpontok  fejlesztésére,  rehabilitációjára,  Budafok,  Nagytétény, 
Budatétény és Baross esetében egyaránt.  A vegyes  funkciójú és kevert  területeken,  ahol a 
lakó-  és  a  vállalkozási,  munkahelyi  tevékenységek  ütköznek,  a  szabályozási  tervek 
folyamatos  felülvizsgálatával,  az  engedélyezési,  ösztönzési  elemekkel  segítjük a  harmónia 
megteremtését.  Itt  is  felmerül  a  Dunapart,  mint  a  kerület  szempontjából  stratégiai  terület 
rendezésének  valódi  elkezdése,  az  eddigi  kampányok  és  mellébeszélések  helyett.  Nyitni 
szeretnénk a kerületet  a Duna felé,  megújítva annak közösségi, zöldterületi  hagyományait, 
értékeit egy Dunaparti stratégia keretében.

Természetvédelem, zöldterületek
Fontos  feladat  a  megmaradt  bel-  és  külterületi  zöldterületeinkből  zöldterületi  hálózat 
létrehozása, annak ápolása, kezelése, esetenként közösségi térként való hasznosítása. Ennek 
fontos eleme lesz a Dunapart,  annak hullámtéri  szakaszai megőrzésével,  rehabilitációjával, 
szabadidős, sportcélú hasznosításával. Természeti értékeinket keretbe foglalja a Natura 2000 
hálózat, ami a törökbálinti határtól a Dunapartig, ill. szigeteinkig húzódik. A Tétényi fennsík 
védett  területhez  kapcsolódó  zónáiban  is  törekszünk  a  környezetkímélő  hasznosítási 
megoldásokra, miként a Hunyadi laktanya önkormányzathoz került területén is visszafogott, 
nem  intenzív  beépítést,  hasznosítást  szorgalmazunk,  a  megfelelő  elemzésekkel, 
hatásvizsgálatokkal.  Nagyobb  figyelmet  fordítunk  a  szomszédos  önkormányzatokkal 
együttműködve a  Hosszúréti  patak revitalizációjára,  part  menti  zónái  megőrzésére,  és  egy 
közös stratégia kialakítására a védelem érdekében.

Hulladékgazdálkodás
A szelektív  gyűjtőszigetek  elterjedtek,  de azok további  tudatosító  munkát,  kommunikációt 
igényelnek. Ezek mellett erőteljesebb lépéseket kell tennünk a hulladékudvarok beindítására, 
amelyeket  majd  másfél  évtizede  csak  ígérnek.  Hasonlóképpen  fontos  helyi  feladat  a 
komposztálás  megszervezése,  a  közterületi  és  a  lakossági  zöldhulladék  megszervezett 
begyűjtésével.  Intézményes  és rendszeres helyi  megoldás kell az építési  hulladék és egyes 
veszélyes hulladék-összetevők helyi begyűjtésére, leadási lehetőségére. Az illegális lerakók, 
lerakások felszámolását erőteljesebb helyi mozgalommal, összefogással, járőrszolgálatokkal, 
önkormányzati,  civil,  polgárőrségi,  rendőrséig  elemekkel  és  szankciókkal,  kapcsolódó 
tudatosítási, ösztönző, felvilágosítási akciókkal segítjük majd.

Városi infrastruktúra
A más jelzett  csatornázási  hálózatbővítés mellett  lényeges tényezők esetünkben a kerületet 
átszelő közműcsordák, nagyfeszültségű elektromos vezetékek és nagynyomású gázvezetékek. 
Ezek  környezeti  kockázatait  és  helyzetét  fel  kell  tárnunk  és  térképeznünk.  Továbbra  is 
törekszünk  a  magasfeszültségű  vezetékek  földkábeles  kiváltására.  A  városi  energia 
felhasználásra  már  utaltunk,  annak hatékonyabbá tételére,  az alternatív,  megújuló források 
felhasználásának bemutatására is törekszünk majd demonstrációs programok keretében.
A jövő feladatai:

Beruházások, fejlesztések:



♦ A csatornázás folytatása,  Dél-Budai szennyvíztelep létesítésével kapcsolatos környezeti 
feladatok ellátása. 

♦ Az  új  útépítések,  útszélesítések,  csomópontépítések  során  a  megfelelő 
"környezetvédelem" beépítése.

♦ Vasútvonalak fejlesztésével kapcsolatos környezeti feladatok ellátása.
♦ További kerékpárutak építése.
♦ A Duna-part és a Hárosi-öböl rendezése és fejlesztése. 
♦ Hosszúréti-patak revitalizációja.
♦ XXII. kerület zöldfelület fejlesztése (Zöldgyűrű projekt).
♦ Kerületi Környezeti Információs Rendszer kialakítása (MAP Info ).
♦ A Környezetvédelmi Program szervezeti, személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása

Rehabilitációk 
♦ A  gáztisztító  massza  eltávolításának  és  a  Metallochemia  által  szennyezett  terület 

rehabilitálásának folytatása és befejezése.

Köztisztasági, közegészségügyi, növényvédelmi feladatok

♦ A kerületi  és az átutazó szemetelők ellenőrzése,  bírságolása, az illegális  szemétlerakók 
minden eszközzel történő felszámolása.

♦ A  telkes,  kertes  területeken  a  zöldhulladék  begyűjtésének  megszervezése  (az  égetés 
helyett).

♦ A letermelt gombatrágya biztonságos elhelyezése. 
♦ A parlagfű terjedése elleni további küzdelem. 

Szabályozási eszközök bővítése, fejlesztése:
♦ Zajvédelmi rendelet alkotása
♦ Állattartási rendelet módosítása
♦ Egységes Kerületi Szabályozási Terv környezeti szempontú felülvizsgálata és 

módosítása a Környezetvédelmi Program alapján
♦ A Környezetvédelmi Alap átalakítása 
♦ A Faültetési Alap módosítása
♦ A fapótlás és zöldfelület kompenzáció szabályozása

Partnerségi kapcsolatok kialakítása
♦ A természetvédelmi területek kezelőivel a természetvédelmi területek fokozott védelme és 

gondozása érdekében. 
♦ A kerületben működő zöld mozgalmakkal együttműködési megállapodás kötése. 
♦ Szakértői hálózat, környezeti tudásbázis kialakítása, a környezeti ügyek magas színvonalú 

kezelése érdekében.
♦  Gazdálkodókkal (pl.: gombatermesztők) az együttműködést igénylő feladatok megoldása 

végett.
♦
Melléklet: A Környezetvédelmi Akcióprogramok 2011-ig szóló feladatai összesítve és 
szervezeti bontásban

OKMÁNY- ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA
ÜGYFÉLBARÁT, KORSZERŰ SZOLGÁLTATÁSOK



Várhatóan ez évtől az ügyfélkapu regisztrációs eljárás hatósági eljárásként történő kezelésével 
beépül az önkormányzatok normatív finanszírozásának körébe, így a 2007. évi ügyszámok a 
2008. évi normatív támogatás megállapításának alapját fogják képezni.

Az Okmány és Ügyfélszolgálati Iroda ügyfélfogadási rendjét megváltoztatni nem javasolom, 
mert a jelenlegi heti 30 órás ügyfélfogadási idő mellett a maradék heti 10 óra alatt kell ellátni 
a  hivatalból  indított  ügyeink  határidőn  belüli  elintézését,  az  okmánykiadások  kapcsán 
keletkezett napi anyagok felküldését a Központi Hivatal Okmánytára részére, a selejtezéseket 
és  nem utolsó  sorban  a  kereskedelmi  igazgatás  területén,  illetve  a  fiktív  lakcímeljárások 
kapcsán a helyszíni szemléket és a hatósági ellenőrzéseket. 

Ha  erre  lehetőség  nyílik,  a  „csupán”  ügyfélszolgálati  feladatok  ellátása  kapcsán  át  kell 
gondolni  külön  szervezeti egységként,  elkülönítetten  Ügyfélszolgálati  Iroda  létrehozását 
teljes heti 40 órás munkaidőben, vagy akár a szerdai napokon 8 órától 18 óráig. Ehhez viszont 
a személyi állományt is növelni/mobilizálni kellene, valamint az irodát is át kellene alakítani.

Az okmánykiadások, okmányirodai eljárások körültekintő, pontos munkavégzést igényelnek, 
ugyanakkor gyors, hatékony ügyintézést várunk el.
Az iroda jelenlegi belső kiépítése nem a legmegfelelőbb, nem jó megoldás az, hogy nincs 
külön ügyfélváró helyiség kialakítva.
Annak  érdekében,  hogy  az  ügyfeleink  az  Okmány-  és  Ügyfélszolgálati  Irodában  még 
kellemesebb környezetben intézhessék az ügyeiket, szükséges az iroda átalakítása.

Informatikai program 2006-2010

A meglévő infrastruktúra üzemeltetése, az adatbázisok, nyilvántartások napra készen tartása, 
illetve archiválása, szerver és munkaállomás, illetve védelmi szoftverek legújabb változatának 
használata alapvető feladatok:

Ezer Ft/év
Hálózat: Windows  szerverek  korszerűsítése,  kapacitásuk  növelése,  1Gbps 

sebességű hálózati eszközök vásárlása.
5-10 000

Hardver: Hálózati  munkaállomásként  működő  személyi  számítógépek  cseréje, 
kapacitásuk bővítése, nyomtatók beszerzése, plotter, …

15-20 000

Szoftver: Microsoft  programok  (Windows  XP  Professional,  Office  2003 
Professional,  Windows  Server,  Exchange  Server,  ISA  Server,  SQL 
Server) legújabb verzóinak licence díja.

15-20 000

GovSys  ügyiratkezelési  és  segélyezési  rendszer  fejlesztése  (2006-2008 
évekre)

10 000

Korszerű védelmi rendszerek (vírusok, spam-ek, spyware-ek stb. ellen), 
archiváló eszközök

2-3 000

Fejlesztési feladatok:

1. Az elektronikus ügyintézés minél szélesebb körben való kiterjesztése, melynek alapját 
képező – tanúsítvánnyal  rendelkező – ügyiratkezelő  rendszert,  a  GovSys-t  jelenleg 



vezetjük be. További lehetőségek kihasználása: dokumentumok kapcsolása az iktatási 
tételekhez, kormányzati ügyfélkapun és e-mailen érkező beadványok

2. Alrendszerek  bevezetése  a  GovSys  rendszerhez:  szociális  rendszer,  szabálysértési 
ügyek,  működési  engedélyek,  telephely  engedélyek,  közterület  foglalás  kezelése, 
építési hatóság…

3. Elektronikus aláírás bevezetése (kiadmányozás)
4. Időpontfoglalás kiterjesztése nem csak az okmányirodai ügyek intézéséhez.
5. Térinformatikai rendszer fejlesztése: intranetes megjelenítés kiterjesztése az internetre, 

szabályozási rétegek szabványosítása, felülvizsgálata, közmű nyomvonalak, újabb légi 
felvételek készítése,…

6. Ügyiratkezelő rendszer és alrendszerek összekapcsolása a térképi rendszerrel.
7. Költségvetési  rendszer,  pénzügyi  rendszer  és  vezetői  információs  rendszer. 

Informatikai kapcsolat az intézményeinkkel.
8. Mind az informatikán dolgozók, mind a felhasználók szakmai továbbképzése.

A fejlesztések alatt felsoroltakra jelenleg kötelezettségvállalás nincs. A megfelelő cégekkel 
évi 15-20 millió forinttal már lehetne újabb eredményeket elérni, illetve szerencsés esetben 
lesz olyan pályázat, ami kapcsolódik az elképzeléseinkhez.

KÖZBIZTONSÁG

JAVULÓ KÖZBIZTONSÁG - MEGÉRDEMELT BIZTONSÁG

Rendőrség

A kerületi rendőrség folyamatos létszámhiánnyal küzd. Az önkormányzatnak 
szerepet kell vállalnia a rendőrök munkafeltételeinek javításában, hogy a 
szorosabbá vált kapcsolat elősegítse az Önkormányzat igényeinek kedvező 
fogadását a rendőri vezetők részéről. A térfigyelő rendszerek működtetését és 
lehetőség szerint új rendszerek kiépítését folytatni kell.

Tűzoltóság

Hagyományosan jó az együttműködés és olajozott a támogatási rendszer.
A tűzoltók alapítványai minden évben támogatást kapnak. 

A Közbiztonsági Koncepciót ütemezetten meg kell valósítani.



Kucsera András polgármester: az iskola alapító okiratának módosítását javasolja az 
alábbiak szerint.
„Az intézmény felügyeleti szerve:       
       Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete
       2618. Nézsa, Park u. 1.
       Alsópetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete
       2617 Alsópetény, Petőfi út 24.
       Keszeg Község  Önkormányzat Képviselő-testülete
       2616 Keszeg, Dózsa út 9. 
       Legénd Község Önkormányzat Képviselő-testülete
       2619 Legénd, Dózsa György út 77.”

„. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, szakágazati    
  besorolása:2008. január 1-től:
        Az iskola feladata biztosítani az általános iskolai nevelést, oktatást.
       Az intézmény Nézsa Község Önkormányzatának    
       Képviselő-testülete által jóváhagyott nevelési-pedagógiai program alapján működik.

        Alapfokú oktatás
                       TEÁOR száma 85.20
                        Szakágazat száma, elnevezése 852010 Alapfokú oktatás

      Szakfeladat száma, megnevezése:
            80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
            80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai  
                                   nevelése, oktatása
            80511-3 Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
            80521-2 Pedagógiai szakszolgálat (logopédiával kapcsolatos feladatok)

Az intézmény egyéb, alapfeladathoz kapcsolódó kiegészítő tevékenysége:
                   Szakfeladat száma, megnevezése:
                             552323 Iskolai intézményi közétkeztetés

     552411 Munkahelyi étkeztetés (szervezett felnőtt étkeztetés)
                            751950       Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként

                 924036 Diáksport
     805915      Oktatási célok és egyéb feladatok (egyéb módszertani és  
                        szervezési, oktatási feladatok. A képzési profilnak megfelelő 
                        tevékenységek, programok szervezése).

                            751952 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek  
                                              (az intézmény alaptevékenységével összefüggő kiegészítő  
                                               tevékenységek ellátása: a szabad kapacitások kihasználása, mely 
                                               nem veszélyezteti az alapfeladatok ellátását).

               701015       Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása „



Javasolja a módosítások elfogadását.

Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 5 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja.

90/2007.(XII.4.) kt számú határozat
Általános Iskola 

ALAPÍTÓ OKIRATA
(egységes szerkezetben)

Nézsa Község Önkormányzata 
- 1962-ben a Községi Közös Tanács által létesített Körzeti Általános Iskola 
- 1985-1991-ig Általános Művelődési Központ
- 1992 –1997. július 3-ig Általános Iskola
- 1997. július 4-től Nézsa és Környéke Oktatási Intézményfenntartó Társulás

neveket  viselő  önálló  jogi  személyiségű  intézmény  jogutódja  számára  –  a  helyi 
önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  10.§-a  (1)  bekezdésének  g)  pontja,  az 
államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  Törvény  88.§  §-ának  (3)  bekezdése,  a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 37.§-a (2) és (5) bekezdése értelmében – az 
alábbi okiratot adja ki.

1. A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY NEVE, 
    AZ ALAPÍTÓ, ILLETVE A FENNTARTÓ NEVE ÉS CÍME

1.1.Az intézmény neve, székhelye:
Általános Iskola
2618. Nézsa, Szondi út 99.

1.2. Az intézmény alapítójának neve és címe:
       Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete
       2618. Nézsa, Park u. 1.
       Alsópetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete
       2617 Alsópetény, Petőfi út 24.
       Keszeg  Község Önkormányzat Képviselő-testülete
       2616 Keszeg, Dózsa út 9.
       Legénd Község Önkormányzat Képviselő-testülete
       2619 Legénd, Dózsa György út 77.

1.3. Az intézmény fenntartójának neve és címe:
       Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete
       2618. Nézsa, Park u. 1.
       Alsópetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete
       2617 Alsópetény, Petőfi út 24.



       Keszeg Község  Önkormányzat Képviselő-testülete
       2616 Keszeg, Dózsa út 9. 
       Legénd Község Önkormányzat Képviselő-testülete
       2619 Legénd, Dózsa György út 77.

1.4.Az intézmény működési területe:
Nézsa község, és a társulásban részt vevő - Alsópetény, Keszeg, Legénd – 
önkormányzatok közigazgatási területe - ezen túlmenően fenntartói egyeztetés után 
további felvételi lehetőség a maximális létszámig van -.

2. A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ADATAI, TEVÉKENYSÉGE

2.1.Az intézmény típusa: Általános Iskola
2.2Az általános iskola évfolyamainak száma: 1-8. évfolyam
2.3.Az intézmény jogállása: önálló jogi személy
2.4 OM azonosítója: 032273
2.5.Az intézmény székhelye: 2618. Nézsa, Szondi út 99.
                                    Címe: Általános Iskola

2618. Nézsa, Szondi út 99.
  2.6.A közoktatási intézmény tagintézményei, - telephelyei, telephelyeinek címe:
        Egy telephelyen egy tagintézmény működik – 1-4. évfolyamon általános iskolai  
        feladatellátást végez -.
        - Alsó tagozatos Általános Iskola Keszeg
          2616 Keszeg Dózsa út 12.

2.7.a)Az intézménybe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: 168 fő 
         Székhelyen:138fő
        Telephelyen, a tagintézményben: 30 Fő.
     b)Az intézményben maximálisan működtethető osztályok száma:
       Székhelyen: 8  osztály
      Telephelyen, a tagintézményben:   2  osztály.

2.8. A közoktatási intézmény feladatellátását szolgáló vagyona:

-  Nézsa, Szondi út 99.                                   204/3 Hrsz,     
                 (székhely)                                          terület 5,8949 ha

                                                                                8 tanterem, 2 szaktanterem,
                                                                               1 könyvtárterem, ebédlő, melegítőkonyha

A rendelkezésre bocsátott ingatlan és ingóvagyon Nézsa Község Önkormányzatának 
tulajdona.

-      Keszeg, Dózsa út 12.                          181-182 Hrsz,     
                            (tagiskola)                              terület 784  m2
                                                                           beépített alapterület:   286 m2
                                                                           hasznos alapterület     219 m2
                      

                                                                               2  tanterem, 1  szaktanterem (tornaszoba)
                                                                               étkező 



A rendelkezésre bocsátott ingatlan és ingóvagyon Keszeg Község Önkormányzatának 
tulajdona.
       
2.9. A közoktatási intézmény vagyon feletti rendelkezési joga:
       
A  közoktatási  intézmény  jogosultsága  ezen  vagyontárgyak  rendeltetésszerű  hasznosítására 
terjed  ki  az  Önkormányzat  vagyonáról-  és  a  vagyontárgyak  feletti  rendelkezési  jog 
gyakorlásának szabályairól szóló rendelet alapján.

Az intézmény helyiségeinek és tárgyi eszközeinek bérbeadásával az intézményvezető 
rendelkezik.

2.10.A közoktatási intézmény tevékenységei:
        Az intézmény alapfeladatként ellátandó alaptevékenysége, szakágazati besorolása:
        Az iskola feladata biztosítani az általános iskolai nevelést, oktatást.
        Az intézmény 2007. szeptember 1. napjától Nézsa Község Önkormányzatának    
        Képviselő-testülete által jóváhagyott nevelési-pedagógiai program alapján működik.

        Alapfokú oktatás
                       TEÁOR száma 80.10
                        Szakágazata 801.000 Alapfokú oktatás
                        Szakágazati besorolása 80120 Általános iskolai oktatás

        Szakfeladat száma, megnevezése:
                       80121-4        általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
                                             Alapfokú nevelés oktatás 1-8. évfolyamon: a nem sajátos nevelési 
                                             igényű tanulók általános iskolai nevelése és oktatása.
                       80122-5        sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános 
                                             iskolai nevelése, oktatása             
                                             Az intézmény a körzetéből ellátja a többi tanulóval együtt 
                                             oktatható – elsősorban pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, 
                                             tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott sajátos  
                                             nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását.
                       80511-3        napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
                                            Általános iskolai napközis tanulók foglalkoztatása: napközis 
                                            csoportok működtetése.
                       80521-2        pedagógiai szakszolgálat
                                            Gyógytestneveléssel és logopédiával kapcsolatos feladatok 
ellátása.

2.11. Az intézmény egyéb, alapfeladathoz kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenysége:

        55241-1 Munkahelyi étkeztetés (szervezett felnőtt étkeztetés)
                            TEÁOR száma                  55.51
                            Szakfeladat száma, megnevezése                  
                                         55232-3 iskolai intézményi közétkeztetés
                                                           Az általános iskolai tanulók számára szervezett 
                                                           intézményi étkeztetés biztosítása.



      75195-0    intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként

         Egyéb sport tevékenység
                     TEÁOR száma 92.62
                     Szakfeladat száma, megnevezése:
                                   92403-6 diáksport

 80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok (egyéb módszertani és szervezési, oktatási 
               feladatok. A képzési profilnak megfelelő tevékenységek, programok szervezése).

A szabad kapacitások kihasználásának feltételével:
Kezelésbe és ingyenes használatba adott ingatlan hasznosítása
TEÁOR száma 80.10
Szakfeladat száma, megnevezése
80121-4 általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
75195-2 közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek (az intézmény 
                       alaptevékenységével összefüggő kiegészítő tevékenységek ellátása: a szabad  
                       kapacitások kihasználása, mely nem veszélyezteti az alapfeladatok ellátását).

  
További tevékenységek:
      - az intézmény szlovák nemzetiségi nyelvet oktat
      - a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása és tehetséggondozása.

 - a képesség kibontakoztató felkészítés és az integrációs nevelés, oktatás.
 - részképességzavaros és beszédfogyatékos gyermekek fejlesztése (rehabilitációjába   
   besegítés)

2.12. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, szakágazati besorolása:
        Az iskola feladata biztosítani az általános iskolai nevelést, oktatást.
       Az intézmény Nézsa Község Önkormányzatának    
       Képviselő-testülete által jóváhagyott nevelési-pedagógiai program alapján működik.

        Alapfokú oktatás
                       TEÁOR száma 85.20
                        Szakágazat száma, elnevezése 852010 Alapfokú oktatás

      Szakfeladat száma, megnevezése:
            80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
            80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai  
                                   nevelése, oktatása
            80511-3 Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
            80521-2 Pedagógiai szakszolgálat (logopédiával kapcsolatos feladatok)



Az intézmény egyéb, alapfeladathoz kapcsolódó kiegészítő tevékenysége:
                   Szakfeladat száma, megnevezése:
                             552323 Iskolai intézményi közétkeztetés

     552411 Munkahelyi étkeztetés (szervezett felnőtt étkeztetés)
                            751950       Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként

                 924036 Diáksport
     805915      Oktatási célok és egyéb feladatok (egyéb módszertani és  
                        szervezési, oktatási feladatok. A képzési profilnak megfelelő 
                        tevékenységek, programok szervezése).

                            751952 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek  
                                              (az intézmény alaptevékenységével összefüggő kiegészítő  
                                               tevékenységek ellátása: a szabad kapacitások kihasználása, mely 
                                               nem veszélyezteti az alapfeladatok ellátását).

               701015       Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

  
 További tevékenységek:
      - az intézmény szlovák nemzetiségi nyelvet oktat
      - a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása és tehetséggondozása.

 - a képesség kibontakoztató felkészítés és az integrációs nevelés, oktatás.
 - részképességzavaros és beszédfogyatékos gyermekek fejlesztése (rehabilitációjába   
   besegítés)

3.Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

4. Az intézmény gazdálkodási jogköre:

Az intézmény önállóan gazdálkodó, s ebből következően az előirányzatai feletti 
rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörű.

Az intézmény finanszírozása:
Költségvetését évente a fenntartó állapítja meg.
Gazdálkodását bonyolító szervezet: Nézsa Község Polgármesteri Hivatala.      

5.. Az intézmény felügyeleti szerve: 
       Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete
       2618. Nézsa, Park u. 1.
       Alsópetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete
       2617 Alsópetény, Petőfi út 24.
       Keszeg Község  Önkormányzat Képviselő-testülete
       2616 Keszeg, Dózsa út 9. 
       Legénd Község Önkormányzat Képviselő-testülete
       2619 Legénd, Dózsa György út 77.

6..Az intézmény alaptevékenységét a társulási tanács  által megállapított költségvetésből látja 



    el.
 
7. A közoktatási intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
     Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a társulási tanács – nyilvános  
     pályázat útján – meghatározott időtartamra nevez ki (bíz meg). Az igazgató  felett a      
     munkáltatói jogkört vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az 
     összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés  
     kiszabása tekintetében a társulási tanács, az egyéb munkáltatói jogokat a társulási tanács 
     elnöke gyakorolja.

A közoktatási intézmény képviseletét az igazgató látja el.

A tagintézmény vezetője (vezető helyettes besorolás) felett a munkáltatói jogkört a Nézsai 
Általános Iskola igazgatója gyakorolja.

8.Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés  jogára az alapítónak a községi 
    önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az 
    irányadó. Az intézmény használatában lévő  ingatlanvagyont az Alapító Okirat 1. számú 
    melléklete, az ingó vagyont az intézmény mindenkori leltára tartalmazza.

9.Az intézmény törzsszáma, adószáma, számlaszáma:

     Törzsszáma: 453659
     Adószáma: 15453655-1-12
     Számlaszáma: 11741031-15453655-00000000
    

10.Az intézmény általános jogutódja a körzeti általános iskolának, amelynek fenntartója a  
    Községi Közös Tanács volt.

11.Az intézmény a napközi otthonos gyermekek ellátásának céljából tálaló konyhával    
     rendelkezik.

Záradék:
Az  Alapító  Okiratot  Nézsa Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  90/2007.(XII.4.)  határozatával 
elfogadta,  a 2.12. pontban rögzítetteket  2008. január  1.  napjától  kell  alkalmazni, ezzel  egyidejűleg hatályát 
veszti a határozat 2.10 és 2.11. pontban rögzítettek.
  



     
Melléklet:

1.  ingatlanvagyon, ingó vagyon  nyilvántartás.

2 .Megállapodás közös intézményirányító társulás létrehozására
     Kelt, Nézsa, 1997. július 4.

                               
1. számú melléklet

Általános Iskola Nézsa, Szondi út 99. Hrsz. 204/3 Terület: 5,8949 ha

8 tanterem, 2 szaktanterem,  l könyvtárterem, ebédlő, melegítőkonyha.

A feladat ellátását szolgáló vagyon – ingatlan és ingó vagyon – Nézsa Község 
Önkormányzatának tulajdona

A vagyon feletti rendelkezési jogosultság:

Az intézmény helyiségeinek és tárgyi eszközeinek bérbeadásával az intézményvezető 
rendelkezik.

Tagiskola: 

2616. Keszeg, Dózsa út 12.  Hrsz:   181-181 hrsz.   Terület:     784  m2
2   tanterem,  1 szaktanterem  (tornaszoba) , étkező 

A rendelkezésre bocsátott ingatlan és ingóvagyon Keszeg Község Önkormányzatának 
tulajdona. 
Az intézmény helyiségeinek és tárgyi eszközeinek bérbeadásával Keszeg Tagiskola vezetője 
rendelkezik.



91/2007.(XII.4.) számú kt határozat
Nézsa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy dönt,  hogy  részt  vesz  a   Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség által kiírt  „Közoktatás térségi sajátosságaihoz igazodó szervezése és  
infrastruktúrájának  fejlesztése” című  ÉMOP-2007-4.3.1/2F  I.-II.  fordulós  pályázaton. 
Megbízza a KRODA Pénzügyi, Gazdasági és Kereskedelmi Kft-t. (3527. Miskolc, Bajcsy-Zs. 
u. 17.)az Általános Iskolára vonatkozóan a pályázatot készítse el.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal.
Felelős: a polgármester.

Az elnök megköszöni a képviselők munkáját és az ülést bezárja.

K.M.F.

Kucsera András Turcsán Mónika
polgármester          jegyző

 Zachar Zénó                 Majer Csaba
                                       Jkv.hit. jkv.hit.


	„(6) A gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági program az önkormányzat(ok) részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével - a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve - az önkormányzat(ok) által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika, az adópolitika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat.”
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	Rendőrség
	A kerületi rendőrség folyamatos létszámhiánnyal küzd. Az önkormányzatnak szerepet kell vállalnia a rendőrök munkafeltételeinek javításában, hogy a szorosabbá vált kapcsolat elősegítse az Önkormányzat igényeinek kedvező fogadását a rendőri vezetők részéről. A térfigyelő rendszerek működtetését és lehetőség szerint új rendszerek kiépítését folytatni kell.
	Tűzoltóság


