
Nézsa Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

3. számú

Jegyzőkönyve

Készült: Nézsa  Község  Polgármesteri  Hivatalában  2008.  február  19-án  18.00  órakor 
tartott  
               képviselő-testület üléséről.

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

Meghívottak:    Wágnerné Fejes Mária könyvelő
                           Pazsitni Ferencné adóügyi ea.
                           Zachar Kázmérné vezető óvónő
                           Kucsera Andrásné igazgató

Nézsai lakók: Lictenberger Ferencné   
                        Ifj.Lichtenberger Ferenc
                     
Távol volt:        Pazsitni Tünde képviselő

Az ülés elnöke: Kucsera András polgármester

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

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja: Turcsán Mónika jegyzőt

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

Jegyzőkönyv-hitelesítőknek javasolja:  Szarka Péter képviselőt

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

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



Az elnök ismerteti az ülés tervezett napirendjét:

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

2. Javaslat az Önkormányzat 2008. évi költségvetésére (általános vita)
Előterjesztő:  Kucsera András polgármester
                       Zachar Kázmérné vezető óvónő
                       Kucsera Andrásné igazgató

3. Pályázatok kiírása (igazgatói, háziorvosi asszisztens)
Előterjesztő: Kucsera András polgármester

4. Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztása
Előterjesztő: Turcsán Mónika jegyző

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

     
1. Napirend tárgyalása

Kucsera András polgármester: rövid beszámolót tart a gázszolgáltatással kapcsolatosan. A 
DALKI-ával lejárt a szerződés, több ajánlatot kértünk a jövőbeni szolgáltatásra és 
karbantartásra. A DALKIA magas árai miatt kedvezőbb Dual-Therm Kft ajánlata. Az 
óvodánál jól mérhető a különbség a két szolgáltató között. 
Sajnos teljesítmény díjat kell fizetni a fogorvosi rendelőre.
Javasolom a Dual-Therm Kft-vel a szerződés megkötését

Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.

8/2008.(II.19.) számú kt határozat

Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a DALKIA Energia Zrt. 
Budapesti Régió (117. Budapest, Budafoki u. 91-93.) Nézsa községben üzemeltetett fűtési 
berendezéseinek jelenlegi belföldi forgalmi érték megállapítására, azaz a műszaki szakértői
vélemény elkészítésére. 
A vizsgálat kiterjed: Általános Iskola (Szondi út 99.)
                                 Orvosi rendelő (Szondi út 103.)
                                 Polgármesteri Hivatal  (Park u. 1.)
Határidő: folyamatos.
Felelős: a polgármester.

 



Rétság Város Önkormányzata járó beteg ellátó központot kíván létrehozni. Zavaros az egész 
elképzelés mind szakmai mind anyagi szempontból nézve. Egyelőre pénzbe a településeknek 
nem kerülne, de később anyagi hozzájárulást igényelne az egészségügyi központ 
működtetése. 

Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő: nem másról mint fejkvóta pénzről van szó. Nem lehet 8 
helyről a fejkvóta pénzt szétdarabolni. Nekünk kedvezőbb a Váci kórház igénybevétele mint a 
Balassagyarmati vagy a Salgótarjáni. A szakorvosi ellátást is igen bonyolult körülmények 
között tudná csak Rétság biztosítani.

Kucsera András polgármester: egyelőre várunk, hogy kiforrja magát ez a terv. Amikor 
világosan látható, hogy az önkormányzatokat milyen kötelezettség terheli, akkor lehet ebben 
dönteni.

Az iskola felújítására elkészült a pályázat a KRODA Kft benyújtotta.  Esélyegyenlőségi tervet 
kell még pótolni.

Temetőben a régi úton stációt szeretne kiépíteni Prontvai Sándor. Több család is vállalhat egy 
stáció felállításának költségét. 
A ravatalozó felújítására Jámbor Andrea tervező javaslatot fog tenni. Véleményünk szerint 
talán sikeresebb lenne, ha az egyház pályázna a temető körbekerítésére és a ravatalozó 
felújítására. A ravatalozó nincs a térképen, nincs tulajdonjog bejegyezve így pályázni sem 
lehet.

Az óvoda társulásban történő működtetésére nyitott Legénd és Nógrádsáp is. Keszeg és 
Alsópetény egyelőre nem reagált a megkeresésünkre.

Majer Csaba képviselő: Hol tart a körjegyzőség?

Kucsera András polgármester: nincs újabb fejlemény. Ahol abba maradt a tárgyalás 
Keszeggel ott tartunk.

Szarka Péter képviselő: Sági Judit keresett meg azzal az ötletével, hogy a kastélyparkot ki 
kellene takarítani. Szervezni kellene egy akciót erre. Támogatom az ötletet, de ez védettség 
alatt álló park és szakember segítsége nélkül nem lehet kivagdosni minden növényt ami 
nekünk nem tetszik. 

Kucsera András polgármester: örülök a kezdeményezésnek, de ezt jól meg kell szervezni. 
A külterületi árkok mentén a szemét összegyűjtését is megszervezhetjük a tavalyihoz 
hasonlóan. 
Diszkóval kapcsolatban javasolok egy 3 fős bizottság alakítását, akik leülnek az érintettekkel 
tárgyalni és elmondják, hogy az önkormányzat milyen feltétekhez ragaszkodik. Ezt követően 
tárgyalja és döntsön a képviselő-testület.

Az ülésen megjelent ifj.Lichtenberger Ferenc és Lichtenberger Ferencné elmondják jövetelük 
okát.



Lichtenberger Ferencné: kérésünk az lenne, hogy a 085/1 hrsz-ú 4154 m2 területű közutat 
belterületbe csatolja az önkormányzat. 

Az elnök szavazást kér.
A  szavazás  eredménye:  a  képviselő-testület  (  7  fős  jelenléttel  7  fő  szavazott  6  igen  1 
tartózkodás) egyhangú szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.

9/2008.(II.19.) számú kt határozat

Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a tulajdonában lévő Nézsa külterületi 085/1 
hrsz-ú közút megnevezésű 4154 m2 területű ingatlanát változatlan rendeltetéssel, azaz közút 
céljára belterületbe csatolja. 
Utasítja  a  képviselő-testület  a  polgármestert,  hogy a  Rétsági  Földhivatalnál  a  belterületbe 
csatolással kapcsolatos további szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: értelemszerű
Felelős: a polgármester

2. Napirend tárgyalása

Kucsera András polgármester: a 2008. évi költségvetés tervezése a bázis adatokra épül, és 
5%-os inflációt követően készült. Az energia árak 15%-os növekedést mutatnak.

Wágnrené  Fejes  Mária  könyvelő:  részletes  számszaki  kimutatást  készítettem  minden 
szakfeladatról. Jól látható, hogy igen szűkösen lett minden megtervezve. Hiány továbbra is 
marad,  hiszen  sok  fizetési  kötelezettsége  van  az  önkormányzatnak.  Legnagyobb  teher 
továbbra  is  a  legéndi  iskola  bezárása  miatt  a  folyamatban  lévő  munkaügyi  per  kiadása. 
Visszafizetési  kötelezettség,  valamint  egy  pedagógus  kifizetésre  vár,  mivel  a  legéndi 
önkormányzat  visszavonta  azt  a  határozatát,  amelyben  vállalta,  hogy egy szolgálati  lakást 
értékesít  a  pedagógusnak.  Továbbra is  be van tervezve  egy lakás  értékesítése.  Az idén is 
ÖNHIKI pályázatot fogunk benyújtani.

Balázs Ferenc képviselő: kérésünk volt,  hogy a képviselői tiszteletdíj  elkülönítve jelenjen 
meg a költségvetésben. Ez hol található?

Vágnerné  Fejes  Mária  könyvelő:  tulajdonképpen  bármelyik  beruházás  önrészeként 
kimutatható.  Külön  nevesítve  nincs,  de  akkor  meg  kell  határozni,  hogy  az  összeg  mire 
fordítódik. Pl. járdaépítés, vagy óvoda felújítás stb. 
A tiszteletdíj fejenként 20.700,-Ft 

Zachar  Zénó  alpolgármester:  az  én  részemet  nem  kell  elkülöníteni,  mivel  nincs  is 
tiszteletdíj, meg egyébként is benne van a költségvetésbe.

Balogh István képviselő: mennyibe kerülnek az intézmények?

Wágnerné Fejes Mária képviselő:  az iskola 67.552 eFt önkormányzati kiegészítés 16.990 
eFt, az óvoda 11.107 eFt. A kistérségtől az év folyamán érkeznek pénzek, valamint Keszeg 
tagiskola után is.



Balázs  Ferenc képviselő: a  Művelődési  Ház szakfeladaton  nem látom a tüzelő  költségét 
betervezve?

Wágnerné  Fejes  Mária  könyvelő:  valószínű,  hogy  a  hivatalnál  jelenik  meg.  Ezt  akkor 
helyére kell tenni. Kb. 700 eFt.

Balogh István képviselő: magasak a bérek is.

Wágnerné Fejes Mária könyvelő:  5%-os béremelés van tervezve. A köztisztviselőknél az 
illetményalap növekedett 38.650,-Ft.-ra. Ez kötelező átsorolásokat jelent.

Majer Csaba képviselő: tegyünk valamit, hogy legyenek gyerekek az intézményeinkben!
A telkeket már jó lenne értékesíteni, mert a fiatalok elmennek.

Kucsera  András  polgármester:  van-e  még  kérdés  a  költségvetéssel  kapcsolatosan? 
Amennyiben nincs felteszem szavazásra.

Balázs Ferenc képviselő: én még kérnék egy kis időt, hogy otthon áttanulmányozhassam.

Balogh István képviselő: én is még szívesen tanulmányoznám elfogadás előtt. 

A képviselő-testület  még  egy hétig  tanulmányozza  a  költségvetést  és  akinek  kérdése  van 
Wágnerné részére felteheti. A következő ülés február 26-án lesz.

3. Napirend tárgyalása

Kucsera András polgármester: javasolja a háziorvosi asszisztens állás betöltésére pályázat 
kiírását. Egyelőre nem lehet tudni Alsópetény-Keszeg körzet hogyan változik. Dr.Széll Anikó 
háziorvos kérése az volt, hogy Veres Ferencné április 30-ig dolgozzon. 
Ismertetésre kerül a pályázati felhívás tervezet. 
Javasolja annak elfogadását.

Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen ) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.

10/2008.(II.19.) számú kt határozat
Nézsa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  pályázatot  hirdet  a 
háziorvosi  asszisztens  munkakör  betöltésére.  A  pályázati  felhívást  a  melléklet  szerint 
jóváhagyja.

Melléklet:

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet 
háziorvosi asszisztens munkakör betöltésére.

Az állás 2008. május 5-től tölthető be.



Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- egészségügyi szakközépiskolai végzettség,
- alapfokú informatikai ismeret.

Ellátandó feladatok:

- a háziorvos mellett ellátandó asszisztensi feladatok Nézsa településen

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A pályázathoz csatolni kell:

- részletes szakmai önéletrajzot
- szakképzettséget, iskolai végzettséget tanúsító okiratok, bizonyítványok másolatát,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. április 21.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. április 22.

A kinevezés – 3 hónap próbaidő kikötésével – határozatlan időre szól.

Besorolás, illetmény és egyéb juttatások megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló, 
módosított 1992. évi XXXIII. Tv. alapján történik.

A pályázat megjelenik:
Nézsa Önkormányzat internetes oldalán (www.nezsa.hu), valamint a helyi kábeltévén, és a 
kozigallas.gov.hu oldalon.

A  pályázatot   „Háziorvos  asszisztensi  pályázat”  jeligével  ellátott  zárt  borítékban  kell 
benyújtani Nézsa Önkormányzat Polgármesteréhez. Cím: 2618. Nézsa Park u. 1.

A pályázattal kapcsolatos további információ a 35/380-101-es számon.
Határidő: értelemszerű.
Felelős: a jegyző.

Turcsán Mónika  jegyző:  az  iskola  igazgatójának  5  évre  szóló  vezetői  kinevezése  2008, 
augusztus  15-vel  lejár.  A  munkakör  betöltésére  pályázatot  kell  kiírni,  amelyet  az 
intézményfenntartó társulás tehet meg. A tanács várható ülése 2008. március 5. A pályázati 
felhívástervezet elkészült, amely most ismertetésre kerül. 

Általános Iskola igazgatói állására
1.A pályázatot meghirdető szerv: Nézsa és Környéke Oktatási Intézményfenntartó Társulás 

              2618. Nézsa, Park u. 1.
2.A meghirdetett munkahely:  Általános Iskola  (2618. Nézsa, Szondi út 99.)

                          



3.Képesítési és egyéb feltételek: felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, továbbá 
pedagógus szakvizsga, legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakma

          gyakorlat, a nevelési-oktatási intézményben pedagógus 
                                                  munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, 
                                                  illetve a 
                                                  megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, 
                                                  határozatlan időre szóló alkalmazás.

4.A megbízás időtartama:  5 év
                                         kezdő napja: 2008. augusztus  18.

                     megszűnés időpontja: 2013. augusztus 18.

5.Juttatások: közalkalmazotti besorolás szerinti illetmény és pótlék

6.A pályázat benyújtásának helye: Nézsa Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
                                    2618. Nézsa, Park u. 1.

                                           Ideje: a közzétételtől számított 30 nap.

7.A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártától 
számított 45 napon belül.

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, az intézmény vezetésére 
vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel
Melléklet: erkölcsi bizonyítvány, oklevelek, bizonyítványok hitelesített másolatai.

A pályázatok elbírálására a társulási tanács (Nézsa, Alsópetény, Keszeg, Legénd 
Önkormányzat képviselő-testületei) jogosult.

A pályázat közzétételéről Nézsa Önkormányzat Jegyzője gondoskodik.

Kucsera András polgármester: a pályázati felhívással kapcsolatosan, ha nincs észrevétel, 
javaslat akkor javasolom annak elfogadását. 

Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen ) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.

11/2008.(II.19.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az iskola igazgatói munkakör 
betöltésére vonatkozó pályázati felhívás tatalmával. 
Határidő: értelemszerű
Felelős: a jegyző

4. Napirend tárgyalása

Turcsán  Mónika  jegyző:  a  március  9-iki  országos  népszavazás  törvényes  lebonyolítása 
érdekében szükségessé vált a helyi választási bizottság (hvb) tagjainak kiegészítése. 



Vladárné Bakács Ildikó (hvb) elnökhelyettese lemondott. Kucsera Béla póttag jelezte, hogy a 
népszavazás napján nem tartózkodik itthon. 
Indokolt  a  bizottság  további  póttagokkal  történő  kiegészítése.  Indítványozom  a  HVB 
tagjainak az alábbi személyek megválasztását: Behányi Magdolna Szondi út 17.
                                                                            Balázs Józsefné Petőfi út 54.
                                                                            Tóth Mónika Alkotmány út 50.

Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.

12/2008.(II. 19.) számú kt határozat

Nézsa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  1997.  évi  C.  törvény   23.§  (1) 
bekezdésében  kapott  felhatalmazása  alapján  a  Helyi  Választási  Bizottság  póttagjainak  az 
alábbi személyeket megválasztja.

1. Behányi Magdolna Nézsa, Szondi út 17.
2. Balázs Józsefné Nézsa, Petőfi út 54.
3. Tóth Mónika Nézsa, Alkotmány út 50.

Határidő: azonnal.
Felelős: a jegyző.

Az elnök megköszöni a képviselő-testület munkáját és az ülést bezárja.

K.M.F.

Kucsera András Turcsán Mónika
polgármester         jegyző

Szarka Péter Balázs Ferenc
                                      Jkv.hit                 kv.hit.


