
Nézsa Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

15. számú

Jegyzőkönyve

Készült: Nézsa  Község  Művelődési  Házában  2008.  december  13-án  16.00  órakor  tartott 
képviselő-testület közmeghallgatásáról.

Jelen vannak:  Kucsera András polgármester   
                          Zachar Zénó alpolgármester 
                          Balázs Ferenc képviselő 
                          Balogh István képviselő 
                          Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő
                          Majer Csaba képviselő (késve érkezett)

Tanácskozási joggal jelen van: Turcsán Mónika jegyző  

Távol volt: Pazsitni Tünde képviselő
       Szarka Péter képviselő  

Meghívott:  Rétság Rendőrkapitányság részéről Kosik István alezredes 

Az ülésen részt vettek: a mellékelt jelenléti ív szerinti nézsai lakók.

Az ülés elnöke: Kucsera András polgármester

Az  elnök  tisztelettel  köszönti  a  képviselő-testület  tagjait,  Kosik  István  alezredest,  és  a 
megjelent  lakókat.  Megállapítja,  hogy  (8  fő  képviselőből  5  fő  jelen  van)  az  ülés 
határozatképes és azt megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja: Turcsán Mónika jegyzőt

A képviselő-testület egyhangú (5 igen szavazat) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.

Jegyzőkönyv-hitelesítőknek javasolja:  Balogh István képviselőt

A képviselő-testület  ( 4 igen 1 fő nem szavazott) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja. 
                                                                  Tóth József
A képviselő-testület (4 igen 1 fő nem szavazott) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.

A  z   elnök ismerteti az ülés tervezett napirendjét:  

1. Tájékoztató Nézsa község 2008. évi pénzügyi helyzetéről, valamint a 2009. évi  
      költségvetési koncepciójáról.
      Előterjesztő: Kucsera András polgármester

2. Tájékoztató Nézsa község közbiztonságáról.
Előterjesztő: Kosik István alezredes, a Bűnügyi Osztály Vezetője
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3. Közérdekű kérdések, javaslatok.

A képviselő-testület ( 5 fős jelenléttel 5 igen ) egyhangú kézfelemeléssel a napirendi javaslatot  
elfogadja.

1. Napirend tárgyalása

Kucsera András polgármester: a 2008. évi tervezés során a működés fenntartását tartottuk 
szem előtt.  Sajnos csökkentek a normatív állami támogatások, kevesebb fejkvótát kaptunk. 
Saját  bevételeink  is  elmaradtak  a  tervezettől.  A  pályázaton  nyert  11  millió  forint  teljes 
összegét vissza nem térítendő támogatásként megkapta az önkormányzat, és teljes egészében 
a legéndi ügyre, azaz a három pedagógus elmaradt munkabére és annak járulékaira fordította. 
A  negyedik  pedagógusnak  a  legéndi  önkormányzat  képviselő-testülete  felajánlott  egy 
szolgálati lakást. Ebben az évben értesültünk, hogy visszavonta e tárgyú határozatát. Így ez a 
pedagógus – aki  jelenleg  a  nézsai  iskola  alkalmazottja  –  inkasszót  helyezett  kilátásba,  ha 
záros határidőn belül – 2009. június 30-ig - nem fizetjük ki a részére járó pénzt. A legéndi ügy 
folytatódik, bírósági döntés még nem született.

Az év során  működési  probléma merült  fel,  amit  sikerült  áthidalni a” A működésképtelen 
helyi önkormányzatok egyéb támogatása” jogcímen benyújtott pályázattal.  A 9 millió forint 
támogatás bérre, segélyre, szállítói számlák kifizetésre fordítható. Ebből 4 millió forint vissza 
nem térítendő támogatás és 5 millió forint - 2009. május 31-ig – visszatérítendő támogatás.

Sajnos az  ÖNHIKI pályázaton nyert  6,5 millió forint támogatást  az elszámolás során nem 
tudtuk megvédeni. A felhalmozási bevételeinket nem teljesítettük a terv szerint. Nem sikerült 
értékesíteni  a  telkeket  sem  a  Gesztenye  sori  lakást.  A  Magyar  Államkincstár  inkasszót 
nyújtott  be  az  önkormányzat  ellen  az  ÖNHIKI  támogatás  visszavonására.  Az  inkasszó 
felfüggesztésre  került,  majd  a   pályázaton  nyert   -  9  millió  forint  -   támogatásból 
adósságainkat rendeztük.

A fejlesztési célú pályázatok önrészének költségeit részben kifizettük. Az EGUT felé az Ady 
út felújítására közel 800 eFt-ot, és az óvodában végzett külső belső felújításra 600 eFt-ot.

A Madách utcai út folytatása: az út belterületbe vonása megtörtént, ez 1 millió forintba került.
Útpályázatot nyújtottunk be, ennek egyelőre tervezési költsége van.

Pályázatokról: útfelújításra pályáztunk az alábbi utcákat érintően:
Árpád út, amely teljes átépítést is jelentene, és a legnagyobb költségű felújítás, 
Petőfi út, Alkotmány út. 
Három utca járdáinak a felújítására is pályáztunk: Szondi-Kossuth-Táncsics út.

A benyújtott pályázatok összességében 90 millió forintot tesznek ki. 
Egy nyertes pályázatnak is örülnénk. Vitathatatlan, hogy az útjaink állapota  kritikán aluli.
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Az iskola is  pályázik  folyamatosan.  Vannak nyertes  pályázatok:  berendezések,  programok 
beszerzésére.  Ez  nem  pénzbeli  támogatás,  hanem  ún.  csomagokat  lehet  nyerni,  amit  az 
oktatásban fel tudnak használni.

Az épület felújítására is pályáztunk, de kétszer is elutasításra került. Informatikai pályázatuk 
sikeres volt. Az iskola és az óvoda is fejlesztheti eszközállományát. Közel 4 millió forint a 
támogatás. 

A teleházba teljesen új számítógéppark került. Távoktatás keretében a programszervező cég 
hozta a gépeket használatra.

Vagyonbiztosítások  keretében  igyekszünk  kihasználni  az  üvegkár,  és  viharkár  okozta 
kiadások  megigénylését.  Kártérítési  összegből  sikerült  felújítani  az  óvoda  vízvezeték 
hálózatát (csőtörés volt), valamint a fogorvosi rendelő épületére dőlt fa okozott kárt.

Iskolánkban szervezeti változás volt: szeptember 1-től az Alsópetény óvoda és alsó tagozatos 
iskola tagintézménye lett a nézsai iskolának. 
Az alsópetényi pedagógusok áthelyezéssel kerültek át.
Szorgalmazni kell a nemzetiségi nyelv oktatását, mert ebben az esetben 5 fővel is indítható 
osztály. 
Keszeg Önkormányzata augusztus 1-től megszüntette tagintézményét.

A normatíva leigénylés az önkormányzatunknál történik.

A gyermekek szállítása külön bérelt autóbusszal történik.

Az  egészségügy területén  is  volt  változás.  Alsópetény-Keszeg  háziorvosi  kör  megszűnt. 
Alsópetény kérte  csatlakozását  Nézsához.  Így megalakult  a  Nézsa-Alsópetény orvosi  kör, 
Nézsa székhellyel. Továbbra is Dr.Széll Anikó háziorvos látja el a feladatokat.

Óvodánk névváltozáson ment keresztül. Az új elnevezése: „Gyermeki Csodakert Óvoda”.
Az idén befejeződött az épület felújítása. Kívül –belül megújult az intézmény.

A Gyógyszertár nyitva tartása körül némi elégedetlenség van. A gyógyszerésznő elmondta, 
hogy  váratlanul  és  vele  nem  történt  egyeztetés  a  háziorvos  rendelési  idejének 
megváltoztatásáról. Pénteken 13 óráig van nyitva – papíron –de mindaddig nem zár be amíg a 
doktornő rendel. 

A nyári  karbantartásokat elvégeztük az intézményeinkben. Az orvosi rendelőben leszakadt 
elég nagy felületű csempe azt is meg kellett csinálni. Az anyagot megvásároltuk és a javítást 
társadalmi munkában végeztük el. Köszönetet mondok azoknak akik ebben részt vettek.

A fogorvosi rendelőre nem tudtunk pályázni, folyamatosan figyeljük a pályázati kiírásokat.

Szociális  ellátások  területén:  étkeztetés,  gyermekvédelmi  támogatás,  rendszeres  szociális 
segély,  temetési  segély,  Bursa  Hungarica  Önkormányzati  ösztöndíj,  közgyógyellátás 
biztosítjuk a rászorulóknak.
Komoly  változás  várható  a  szociális  segélyezés  területén,  de  egyelőre  még  nincs  döntés. 
Közfoglalkoztatási tervet kell készíteni az önkormányzatoknak. Sajnos nem kevesebb, hanem 
több főre lehet majd számítani, mert sok elbocsátás van a munkahelyeken.
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A  gyermekétkeztetés keretében  idén  is  11  gyermek  kapott  30  napon  keresztül  hideg 
élelmiszert. Erre pályázni lehetett. Jövőre ezt 60 napra szeretnék biztosítani.

Sportegyesület: nehéz helyzetben volt, de szűkösen megoldódott az anyagi probléma. Bevétel 
az önkormányzati támogatásból és a felajánlott 1%-ból áll össze.

Palóc  Néptánc  Egyesület:  reméljük  jövőre  újra  indul  és  szép  műsorokkal  tudják 
rendezvényeinket gazdagítani.

Szent Jakab Alapítványról információm nincs.

Gyermekeinkért Alapítvány. Bevételeiket művelődési célra használják. 

Az idősek önszerveződéséből ismét működik – Szobonya Istvánné vezetésével - az idősek 
klubja.  Rendszeresen  összejönnek  és  közösen  főznek,  sütnek,  beszélgetnek,  horgolnak 
kirándulást szerveznek. 
Köszönetet mondok azoknak, akik részt vettek a Hősök szobránál, a Takarékszövetkezetnél és 
az orvosi rendelőnél a virágok elültetésében.

Kezdeményezés  van -  Szobonya  Istvánné részéről  -  a park rendbetételére.  Megkeressük a 
fiatalokat, sportolókat, diákokat, lakókat, hogy a tavasszal közösen tegyük rendbe a parkot és 
gaztalanítsuk. A felhíváshoz csatlakozzunk minél többen.

A  polgármesteri  hivatalban  szervezeti  változás  nem  volt.  A  pénzügyi  területen  külső 
szakember  közreműködését  vesszük  igénybe.  Építésigazgatási  társulás  keretében  műszaki 
előadót  foglalkoztatunk.  A  gyermekjóléti  szolgálat  szintén  társulás  keretében  működik. 
Falugazdász minden páratlan hét keddi napján tart ügyfélfogadást a hivatalban.

A polgármesteri hivatalban és intézményeinél belső ellenőrzés volt. Az állami támogatások 
felhasználása  tárgyában.  Az  ellenőrzési  jelentés  feldolgozása  folyamatban  van.  A  hibák 
hiányosságok  kiküszöbölésére  intézkedési  terv  készül,  melyet  a  képviselő-testületnek  kell 
jóváhagynia.

A  Nyugat-Nógrád  Vízmű  részéről  érkezett  javaslat  szerint  a  2009.  évi  vízdíj  6,5%-kal 
emelkedik. 

Szemétszállítás: a RÖNÉ-HP KFT.-nek sikerült a lerakó működési engedélyét további 1 évvel 
meghosszabbíttatni. Aszód és Erdőkürt továbbra is fogadja a hulladékot. A jövőben várható, 
hogy a 106 önkormányzatot érintő – Gödöllő-Kerepes - regionális hulladéklerakó megnyílik. 

Szennyvízzel  kapcsolatban: Romhány  községben  egy  cég  megkezdte  tevékenységét.  A 
közeljövőben felkeresnek bennünket és tájékozódni kívánnak.

Temető: helyszíni  szemle  keretében  a  plébános  úrral  megtekintettük  a  temetőben  lévő 
hulladéklerakó  helyeket.  Tavasszal  szeretnénk  egy  beton  alapú,  falécekkel  körbekerített 
hulladéklerakót kialakítani, mert nagyon sok helyen rakják le a szemetet. Kérem azokat, akik 
anyagiakkal vagy munkájukkal tudnak segíteni jelezzék.
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A temető  út  régi  feljárójában  -   magánkezdeményezésre  -  stációk  felállítását  tervezik.  A 
plébános úr nem állt a dolog mellé, de ha megfelelő támogatást nyer az ügy meg lesz építve.

A horgásztó és lakópark jó ütemben halad, reméljük, hogy fellendíti a falu idegenforgalmát.

 A  falnap  megrendezése  igen  színvonalasra  sikerült.  A  művelődési  házban  és  a  magtár 
épületében a rossz idő ellenére hangulatos rendezvény kerekedett.

A szüreti felvonulás és mulatság is jól sikerült, bár a keszegiek ránk szerveztek, majd jövőre 
előzetesen egyeztetünk velük.

Idősek napján is szép műsorok voltak, időseink jól érezték magukat.

A Duna Tévé Nótaest gálaműsora is szórakoztató volt. Sajnos kevesen voltak jelen a lakók 
közül. 

December  19-én  (pénteken)  17  órai  kezdettel  karácsonyi  ünnepség  lesz  a  kultúrházban, 
melyre mindenkit várunk. 

Majer Csaba képviselő megérkezik az ülésre.

A képviselő-testület létszáma 6 főre változik.

Miklián Zsuzsanna lakó: üdvözli a jelenlévőket és a kérdése arra irányul, hogy az 5 millió 
forintot miből fogja az önkormányzat 2009. május 31-ig visszafizetni?

Majer Csaba képviselő: nem tudjuk.

Zachar  Zénó alpolgármester:  a  Legfelsőbb Bíróság  döntése  alapján  – a  legéndi  ügyből 
kifolyólag  -  20  millió  forintos  adósság  a  nyakunkba  szakadt.  Ezt  az  összeget  nem lehet 
kigazdálkodni,  ezt  látják fönt is.  Sajnálatos módon ilyen  az igazságszolgáltatás.  Ezért  kell 
pályázni. Az Önkormányzati Minisztérium által megítélt 9 millió forint támogatásból 2009. 
május  31-ig  5  millió  forintot  vissza  kell  fizetni.  Reméljük  ezt  is  elengedik  úgy  mint  a 
korábban megítélt 11 millió forintos támogatást. 

Pazsitka József: kinek a hibája mindez?

Zachar Zénó alpolgármester: a bíróság a legéndi önkormányzatot kizárta a perből és nézsai 
iskolát vonta be. A Legfelsőbb Bíróságnál kell érdeklődni, hogy miért történt ez.

Majer Csaba képviselő: a legéndi önkormányzat képviselő-testülete hozta a döntést az iskola 
bezárásáról.  A  Közigazgatási  Hivatal  ellenőrizte  a  döntést  és  nem  tett  rá  észrevételt.  A 
Legfelsőbb Bíróság a  pénzt  megítélte  a  pedagógusoknak,  amelyet  a  nézsai  iskolának kell 
kifizetni, mert az lett jogutódnak megjelölve. Jelenleg itt vagyunk. Van még egy pedagógus 
akit ki kell fizetni. Az önkormányzat csak úgy tud ebből kikerülni, ha a falu összefog, lesz 
adóemelés, a cégeket lehúzzuk a földig. Hol tud az önkormányzat takarékoskodni? Emeljük 
az  adókat,  csökkentjük  a  segélyeket,  közgyógyellátást,  elküldünk  embereket.  Bele  lehet 
nyúlni a darázsfészekbe, de akkor az egész falu legyen itt és mondja meg, hogy mivel tudja 
támogatni az önkormányzatot. Amit az állam ad az kevés. Családon belül is gazdálkodni kell 

5



a pénzzel. Lehet megszorítást végezni. Kell e ide vállalkozó, ingyen gyerek? Szűkítsünk, de 
azt fönt kell kezdeni.

Miklián Zsuzsanna: csökkenteni kell a dolgokat.

Pazsitka József:  mi olyan gazdagok vagyunk, hogy személyautó kell? Két éve szólok már, 
minek  nekünk?  Gyönyörű  járdáink  vannak  nóbel  díjat  kell  adni.  Nem csináltak  semmit. 
Alsópetényben jártam, ott gyönyörű utak vannak.
Nálunk a polgármester megcsináltatta maga falé az utat gyönyörűen, ő él mint marci hevesen, 
más meg dögöljön meg.

Zachar Zénó alpolgármester: Józsi bácsi jöjjön el képviselőnek.

Pazsitka József: voltam én.

Zachar  Zénó  alpolgármester: akkor  tudnia  kell,  hogy  az  önkormányzatnak  milyen 
lehetőségei vannak. Abban az időben mit tudott fejleszteni az önkormányzat?

Szobonya Istvánné: a sárdobálás helyett össze kellene fogni a nézsaiknak is. Nézsa állandóan 
csak veszekszik. Itt a karácsony nem veszekedni kell hanem összefogni és ajándékot adni. 
Legénd, Keszeg, Alsópetény össze tud fogni nem mutogatnak másra, minden falunak meg van 
a saját problémája azzal kell foglalkozni. Azon kell lenni, hogy hogyan tudnánk előbbre vinni 
a  falut.  A folytonos  veszekedéssel  csak  veszít  a  falu.  A körülöttünk  lévő faluk  nevetnek 
rajtunk. Nem marakodni kell, hanem egymást segíteni és örülni annak a kevésnek is amivel 
előbbre haladt a falu. Nagy terhek vannak az önkormányzat nyakán, amelyeket megörököl 
valamelyik szomszédos falutól. Ezért inkább segítsük az önkormányzatunkat! Aki csak tud 
ajánljon fel segítséget, támogatást. Lássuk meg a jót is ne csak a rosszat.

Pazsitka József: föntről kell kezdeni a rendbetételt.

Miklián  Zsuzsanna:  a  legéndi  ügy  mennyibe  került,  úgy  tudom,  hogy  1,8  millió  forint 
kamatot már fizettünk?
A keszegi tagiskola felé is van tartozás?

Kucsera  Andrásné  igazgató:  A  keszegi  önkormányzat  2008.  július  31.  napjával 
megszüntette tagiskoláját. 2008. szeptember 1-től Alsópetény az óvodájával és alsó tagozatos 
iskolájával csatlakozott tagintézményként. Keszeg vonatkozásában az elszámolás jelenleg is 
folyamatban van. A kistérségtől kapott pénz és az állami normatíva elszámolásán dolgozunk. 

Miklián Zsuzsanna: a polgármester és az iskola igazgatója között összeférhetetlenség van?
Megfogadtam, hogy minden képviselő-testületi ülésen ott leszek. 
Az Ltp. Szerződést többen meg akarják szüntetni és a pénzt ki akarják venni.

Styevó Gábor vízműtársulat elnöke:  mindenki megkötötte a szerződést aki akarta. 2.200,-
Ft/hó  összeget  kell  befizetni.  Minden  szerződő  fél  engedményezési  nyilatkozatot  tett  arra 
vonatkozóan,  hogy  amennyiben  a  szennyvízberuházás  megvalósul  a  vízműtársulat 
rendelkezik a megtakarítással. Ha nem történik meg a beruházás mindenki visszakapja a 85 
hónap  alatt  befizetett  összeget.  Időközben  a  szerződést  nem  lehet  megszüntetni,  csak 
módosítani,  amennyiben  az  ingatlan  eladása  vagy  haláleset  következik  be.  Nem 
engedélyezzük  a  már  befizetett  összeg  kivételét.  Aki  nem  tudja  fizetni  ne  fizesse,  de  a 
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szerződés él. Az önkormányzat mindenkinek 4500,-Ft-ért számlát nyitott. Állami támogatás is 
van ami nem kevés összeg, nem szabad hogy elvesszen. 

Miklián Zsuzsanna: egész év folyamán észleltük, hogy kiengedik a szennyvizet. Ezért nem 
tesznek semmit?

Bíró Attila: az önkormányzat bérlakásánál is súlyos problémák vannak. Folyamatosan 20 cm 
szennyvíz áll az árokban. Ezt kell szagolnom, az ablakomat nem tudom kinyitni. Ez a házam 
alá folyik. Féléve fényképezem az állapotot. Valaki minden este az árokba slagon engedi a 
szennyvizet, tenni kellene valamit.

Majer Csaba képviselő: ha valamit szeretnél add be írásba, mert csak akkor lesz intézkedés. 
Én  is  ismerek  olyan  embert  akinek  rend  van  az  udvarában  gyerekei  is  vannak  mégis  a 
szennyvízzel locsolja a füvet. Az emberek fejébe kellene rendet csinálni, ott van a probléma.

Dr.Zomborka Béla:  sok gond van a faluban,  de ilyen lélekszámú faluból többen kellene 
hogy eljöjjenek  a falugyűlésre. Két témában szeretnék szólni:
Gyógyszertár: nem  a  saját  gondom  miatt  mondom,  de  a  gyógyszertár  nyitva  tartását  a 
háziorvos rendeléséhez kellene igazítani. 
Vízelvezetőárkok: kitisztítása az önkormányzat feladata. A hídátvezetés a lakók dolga. Sürgős 
feladat mindezek elvégzése.

Kucsera  András  polgármester:  a  ciklus  halad  és  közeleg  a  választás  ez  már  érződik  a 
hangokból.
A  Gyógyszertár nyitva tartása: pénteken délután van háziorvosi rendelés és a gyógyszertár 
kifüggesztett nyitva tartása szerint 13 óráig tart. A gyógyszerésznő megerősített abban, hogy 
mindig a háziorvos rendelésének idejéig tart nyitva. Fiókgyógyszertár működik Nógrádsápon 
azon a napon valóban ellentétesen van nyitva, de ez másként nem oldható meg. 

A vízelvezetőárkok tisztántartása az ingatlan tulajdonosára is  tartozik.  Sajnos az átereszek 
kiépítése  költséges  és  engedélyhez  kötött  néhány  területen.  A  jövőben  kiemelt  figyelmet 
fordítunk az árkok tisztántartására.

Bérlakások szennyvízügye: tudtunk erről a problémáról, de tudomásunk szerint az egyik bérlő 
hanyagsága miatt  keletkezett a probléma. Azóta a bérlőt kilakoltattuk és új bérlő beköltözése 
óta jelzés nem érkezett az önkormányzathoz, hogy a szennyvízzel továbbra is probléma van. 
Ezt már korábban is be lehetett  volna jelenteni. Valószínű, hogy a talajvíz is közrejátszik. 
Soron kívül meg fogjuk vizsgálni.

Az  illegális  szennyvízelhelyezéseket  pedig  kérjük  jelentsék  az  önkormányzatnál,  hogy  el 
tudjunk járni. A probléma az, hogy észlelik a szabálytalanságot, de senki nem vállalja fel a 
bejelentést.

Mit csinált az önkormányzat? Pazsitka József kérdése volt?
Válaszom: hajlamos az ember a jót gyorsan elfelejteni, akár már másnap, és csak a rosszat 
látni.
A Kossuth út felújítása - 2003-ban - és az összes önkormányzati út kátyúzása megtörtént, ez 
10,5 millió forintba került.
Településrendezési  tervet  készítettünk  több millió  forintért,  ennek  sincs  látszatja,  kukákat 
pályáztunk   -  egységes  a  faluban mindenkinek  -  ,  Csővári  út  felújítása  1,7  millió  forint, 
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háziorvosi rendelő felújítása, művelődési ház felújítása, óvoda felújítása, Ady út, Mindszenti 
út felújítása, temető út megépítése, iskola felújítási terv készítése, szennyvíztervek készítése.

Sok pályázatot nyújtunk be minden évben az idén is 90 millió forint összegben készítettünk 
pályázatokat.  Örülünk minden kevés  pénznek.  A ravatalozó és a fogorvosi rendelőre nem 
sikerült  pénzt  nyerni.  Jövőre  ismét  pályázunk.  Pályázatot  nyújtottunk  be  az  Árpád  út, 
Alkotmány  és  Petőfi  út  felújítására  valamint  járdafelújítására.  Jelenleg  a  pályázatok  még 
nincsenek elbírálva.  Szóbeli  információ szerint  az  iskola  tetőfelújítására  30 millió  forintot 
kapunk. Sok a tennivaló a faluban.  Egyszerre  nem lehet  minden problémát  megoldani.  A 
pályázatokhoz önerőt is kell biztosítani. 

Pazsitka József: a Kossuth út felújítása még az előző polgármesternek köszönhető.

Kucsera  András  polgármester:  éppen  ciklusváltás  volt  a  járdaépítés  fűződik  Zomborka 
Péter nevéhez.
Autó ügy: adjuk el, ez már mindannyiunknak kellemetlen.

Miklián Zsuzsanna: nem szabad eladni már nem éri meg, ráfizet az önkormányzat.
Mikor lesz stabil az önkormányzat helyzete?

Zachar Zénó alpolgármester: amikor az ország gazdasági helyzete is stabil lesz.

Tóth József: akkor lesz stabil, ha majd háromezer fős lakosságszám alatt nem lesz képviselő-
testület.

Miklián Zsuzsanna: a hűtőház felé vezető út nagyon rossz, lehetett volna belterületbe vonni, 
miért nem történt meg? Úgy tudom van még ilyen utca.

Bíró Attila:  felháborító az ún. sitt-telep.  Szemét hegyek vannak. Nógrádsápról, Legéndről 
autókkal  hordják  a  szemetet.  Majer  Csabával  ott  nőttünk  fel,  most  a  gyerekeinket  nem 
vihetjük arra kirándulni. 

Balázs  Ferenc  képviselő: nem szeméttelepnek  indult,  hanem az  utat  kívántuk  feltölteni. 
Sajnos a heti szemétszállítás ellenére kihordják a szemetet. 

Kucsera András polgármester:  az illegális szemetelés rendőrség hatásköre. Dudás Mihály 
vállalkozó vállalta, hogy a tavasszal lánctalpas géppel elrendezi a területet.
Aki észleli, hogy szemetet szállítanak a területre azonnal jelentse be. Csak ebben az esetben 
tudunk eljárni. De ebből már rendőrségi ügy lenne, mert ez már bűncselekmény.

2. Napirend tárgyalása

Kosik  István alezredes:  26 községben  600 bűncselekmény volt  1  év  alatt.  2008-ban 16 
bűncselekmény  Nézsán,  2007-ben  17.  Ezek  vagyon  elleni,  lopás-betöréses  lopás 
bűncselekmények voltak.
2008-ban: 5 lopás, 2 rongálás 1 trükkös lopás. 
Vendéglátó egységeknél 5 esetben törtek be. 
A Coop üzletben a tejtárolót lopták el a termékekkel együtt. 
Trükkös lopás: a kasszából emeltek ki pénzt. 
Időseknél gyakori, hogy a házalók bekéreckednek, az idősek személyleírást nem tudnak adni. 
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A trükkös lopás nagyon elszaporodott.
A bűnmegelőzés terén kell erősíteni. Idegeneket nem szabad beengedni a házba, de még az 
udvarba sem. 
Több  polgárőr  szervezet  működik  a  térségben,  aminek  mi  nagyon  örülünk.  Jó  az 
együttműködés. Iskola rendőr kinevezésére került sor Nézsán. 
Személy elleni bűncselekmények is voltak: zaklatás, könnyű testi sértés, 2 gazdasági (italbolt) 
cselekmény.
Hulladékgazdálkodás  területén  a  község  határában  helyeztek  el  szemetet,  az  elkövetőket 
felelősségre vonták. Ez már bűncselekményi kategória. Jó ezt tudatosítani a lakosságban.

Kucsera András polgármester: településünkön is működött polgárőr szervezet. Szeretnénk 
újjászervezni és akinek erre hajlandósága van kérem jelezze.
Időseink védelmére ún. jelzőrendszeres házi segítségnyújtást szerveztünk. 60 év felett kapnak 
egy karórát amelynek segítségével jelezhetik, ha bármilyen jellegű probléma van. Betegség, 
betörés. 

Az  illegális  szemétlerakóvá  alakult  sitt  telepet  meg  kell  szüntetni,  mert  komoly  bírságra 
számíthat az önkormányzat. 

Bíró Attila: 7 Ft/db áron tudok hozni akácfát, azt el lehet ültetni.

Majer Csaba képviselő:  az elképzelés az volt, hogy az út fel lesz töltve sittel. De vannak 
emberek, akik nem sittet, hanem szemetet vittek a területre. Szigorúan meg kellene büntetni 
azokat, akik ezt csinálják. Rekultiválni kell a területet. A faültetésben részt fogok venni, sőt 
még viszek magammal két embert. Az emberek fejében kellene rendet tenni. 

Balázs  Ferenc  képviselő:  értjük  a  problémát.  Fűtési  szezon  van  és  vannak  akik  gumit 
égetnek a kazánban. Ezeknek az embereknek el kellene mondani milyen levegőszennyezést 
okoznak.

Bóbis Péter: a gyerekek végeznek vasgyűjtést mégis megjelennek kis teherautókkal idegenek 
és  összeszedik.  Mi  az  én  lehetőségem  ez  ügyben,  ha  észlelem?  A  batyus  árusokkal 
kapcsolatban mi a teendő?

Kosik István alezredes: vannak vasgyűjtő emberek, akik mindent ami vasból van ellopnak, 
kábel, villanyvezetékek. Pl.: Nógrádsápon a csatornafedeleket ellopták. 
Vasat vesznek és paplant adnak cserébe.  Ketten-hárman mennek és erőszakosak, mindenáron 
be akarnak menni a házba. Nem szabad beengedni őket még az udvarba sem. 
Inkább lopások dominálnak a térségben. Diósjenőn a hétvégi házakat törik fel. Kétbodonyban 
a szeszfőzdét teljes egészében kilopták.

A házaló kereskedőket sem szabad beengedni. Mielőtt megkezdik tevékenységüket engedélyt 
kellene  kérniük  az  önkormányzattól.  Az  autóra  szerelt  hangosítóval  sem  lehet  bejönni  a 
faluba.

Bóbis  Péter:  a  helyi  kábeltévével  kapcsolatban:  kevés  új  információ  van,  naprakészebbé 
kellene tenni a tv híreit. Vannak, akik csak hétvégére járnak haza, és kevés információt tudnak 
olvasni a faluról.
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Miklián Zsuzsanna:  az iparűzési  adóban lesz-e változás,  csökkentik-e a 2%-os mértéket? 
Mikor lesznek összehívva a vállalkozók?

Pazsitka József: az Alkotmány utca mögött a volt pedagógus földeken mikor lesznek eladó 
telkek? Vannak már érdeklődők a telkek megvásárlására.

Kucsera András polgármester:  az építési  telkek  kialakítása  a  Madách utca folytatásával 
igen lassan halad. Más hatóságokkal vagyunk kapcsolatban az ő ügyintézésük is lassú. Az út 
már legális, külön helyrajzi számot kapott. Ami még hátra van az a közművek lefektetése (víz, 
gáz). 10 millió forint fejlesztési hitel lett felvéve a telkek kialakítására. Ötmillió forint már 
felhasználásra  került.  A  telekárak  meghatározásánál  figyelembe  kell  venni  a  költségeket. 
Méltányossági  alapon az  értékesítést  úgy kell  meghirdetni,  hogy a  fiatalok  és  gyermekes 
családok, valamint a helyi lakosok kedvezményes áron juthassanak hozzá. 

Miklián Zsuzsanna: a vállalkozók összehívásánál azokat is meg kell keresni, akik nem ide 
fizetik az adót.

Kucsera András polgármester: hamarosan egy időpontot meg fogunk jelölni.
Megköszönöm a jelenlévők személyes részvételét a közmeghallgatáson és a jövő év folyamán 
is várjuk az érdeklődőket a testületi ülésekre.

Az elmúlt testületi ülésen beszámoltam a vidéki örökség megőrzés, valamint a falumegújítás 
és falufejlesztés pályázatokról Javasolom a temető megközelítéséhez séta út, valamint pihenő 
és kegyeleti park pályázat benyújtását. Önerőként az ÁFA összeget kell biztosítani, melynek 
összege: 403.088 Ft.

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

72/2008.(XII.13.) számú kt határozat
Nézsa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  pályázatot  nyújt  be  a  135/2008.(X.18.) 
FVM rendelet alapján falumegújítás és falufejlesztés témakörben. 
A pályázat címe: Nézsa temető megközelítéséhez séta út, valamint pihenő és kegyeleti park 
kialakítás
A tervezett beruházás bruttó összege: 2.418.530 Ft.
A pályázott támogatás összege: 2.015.442 Ft.
Az Önkormányzat  nyertes  pályázat  esetén  vállalja  a  létesítés  költségeinek  ÁFA összegét: 
403.088Ft.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2009. január 12.
Felelős: Kucsera András polgármester

Kucsera  András  polgármester: Javasolom  a  kastélypark  rehabilitációjára  a  pályázat 
benyújtását. Önerőként az ÁFA összeget kell biztosítani, melynek összege: 808.340,-Ft.

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

73/2008.(XII.13.) számú kt határozat
Nézsa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  pályázatot  nyújt  be  a  138/2008.(X.18.) 
FVM rendelet alapján Vidéki örökség megőrzés témakörben. 
A pályázat címe: Nézsa védett őspark rehabilitációs fejlesztése 
A tervezett beruházás bruttó összege: 4.805.041 Ft.
A pályázott támogatás összege: 4.041.701 Ft.
Az Önkormányzat  nyertes  pályázat  esetén  vállalja  a  létesítés  költségeinek  ÁFA összegét: 
808.340 Ft.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2009. január 12.
Felelős: Kucsera András polgármester

Minden év decemberében formaságból,  de rendelettel  kell  dönteni  a  vízdíjról.  A Nyugat-
Nógrád Vízmű Kft értesítése szerint 2008. december 5-iki taggyűlésen minősített többséggel 
elfogadta a felügyelő bizottság által is támogatott 2009. évi díjemelési javaslatot.
Elfogadott javaslat: Ivóvízszolgáltatás:
                                Fogyasztási díj: 390 Ft/m3 + ÁFA
Alapdíj:

 Méret                            2009. évi érték  

13.20 290
15.30 440

40 730
50.65 1.180
80 1.500
100                       2.040
150                       2.680

                            200                                   3.220

Javasolom az ismertetett értékek elfogadását és a rendelt megalkotását.

Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja.
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Nézsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

8/2008.(XII.15.) 
rendelete

A 2009. évi vízdíjról

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

A rendelet hatálya

1.§

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

2.§

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

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

Értelmező rendelkezések

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

12



3.  lakosság:  Nézsa  község  területén  állandó  lakóhellyel,  illetve  letelepedési  engedéllyel 
rendelkezők;
4. kalibrálás: A vízórák mérési hitelesítése.

A szolgáltatás díja

4.§

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

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

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

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

Záró rendelkezés

5.§

(1) E rendelet  kihirdetés napján lép hatályba  rendelkezéseit  2009. január l.  napjától kell 
alkalmazni és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 1/2008.(I.8.) számú önkormányzati rendelet.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. számú melléklet a 8/2008.(XII.15.) önkormányzati rendelethez

Az ivóvíz szolgáltatás díja

Nézsa község közigazgatási területén a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft (2660. Balassagyarmat, 
Rákóczi út 134.) által végzett vízi közmű szolgáltatás 2009. évi legmagasabb hatósági díja a 
következő:

1.  Az  ivóvíz  szolgáltatás  hatósági díja: 390,-Ft/m3 + áfa  változó díj  és a bekötési  mérő 
mérete szerint a 2.pontban meghatározott havi alapdíj + áfa.

2. A bekötési mérő mérete és havi alapdíj összege:

Átmérő(mm):                                               Alapdíj:              

13-20 270,-Ft/hó+áfa
25-30 440,-Ft/hó+áfa
      40 730,-Ft/hó+áfa
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50-65          1.180,-Ft/hó+áfa
     80                                  1.500,-Ft/jó+áfa
   100          2.040,-Ft/hó+áfa
   150          2.680,-Ft/hó+áfa
   200          3.220,-Ft/hó+áfa

Mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánok!

Az elnök az ülést bezárja.

K.M.F.

Kucsera András Turcsán Mónika
polgármester         jegyző

    Balogh István                     Tóth József
                                         jkv.hit.                                jkv.hit.
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