
Nézsa Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
4. számú 

 
Jegyzőkönyve 

 
Készült: Nézsa Község Polgármesteri Hivatalában 2009. február 19-án 17.30 órakor tartott 
képviselő-testület rendkívüli üléséről. 
 
Jelen vannak:  Kucsera András polgármester    
                          Zachar Zénó alpolgármester  
                          Balázs Ferenc képviselő  
                          Balogh István képviselő  
                          Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő 
                          Majer Csaba képviselő 
                          Pazsitni Tünde képviselő  
                          Szarka Péter képviselő        
 
Tanácskozási joggal jelen van: Turcsán Mónika jegyző   
 
Az ülés elnöke: Kucsera András polgármester 
 
Az elnök tisztelettel köszönti a képviselő-testület tagjait, majd megállapítja, hogy (8 fő 
képviselőből 8 fő jelen van) az ülés határozatképes és azt megnyitja. 
 
Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja: Turcsán Mónika jegyzőt 
 
A képviselő-testület egyhangú (8 igen szavazat) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja. 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek javasolja:  Balogh István képviselőt 
 képviselő-testület  ( 7 igen 1 fő nem szavazott) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.                                       
                                                                  Balázs Ferenc képviselőt 
A képviselő-testület (7 igen 1 fő nem szavazott) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja. 
 
Az elnök ismerteti az ülés tervezett napirendjét: 
 
1.  Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének tárgyalása 

Előterjesztő:  Kucsera András polgármester 
 
2. Egyebek 
 
 
A képviselő-testület ( 8  fős jelenléttel 8 igen ) egyhangú kézfelemeléssel a napirendi 
javaslatot elfogadja. 
 
 
 
 
 



1. Napirend tárgyalása 
 

Kucsera András polgármester: elmondja, hogy a tegnapi testületi ülésen nem született 
minősített többségű szavazat, ezért a költségvetési tervezet újra tárgyalására kerül sor a mai 
ülésen. A kiküldött írásos előterjesztés annyiban módosult – és ebben egyetértés volt a tegnapi 
ülésen - , hogy a legéndi ügy kapcsán l fő pedagógus részére 4 millió forint az iskola 
költségvetésébe betervezésre került. Az iskola költségvetése 80 millió forintra módosult. 
 
Az általános vita során érdemi módosító javaslat nem hangzott el, ezért akinek most van újabb 
észrevétele konkrét javaslata tegye meg. 
 
Tájékoztatásként elmondja, hogy ha határidőre nincs elfogadott költségvetése az 
önkormányzatnak a kincstár nem utalja a finanszírozást.  
Évközben van lehetőség a költségvetés módosítására, előirányzatok közötti átcsoportosításra. 
 
 
Szöveges előterjesztés Nézsa Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetési 
rendeletének megalkotásához 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 A Magyar Köztársaság Országgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény 28. §-a alapján megalkotta a 2009. évi költségvetését. 
E rendelkezés vonatkozik a helyi önkormányzatokra, melyből eredően 2009.február 28-ig a 
képviselőtestület által megtárgyalt és elfogadott költségvetéssel kell rendelkezniük. 
Törvény által előírt jogkörömnél fogva Nézsa község 2009. évi költségvetési kidolgozott 
tervadatait a képviselők rendelkezésére bocsátottam tüzetes áttanulmányozásra és 
megvitatásra. 
 
 Önkormányzatunk 3 címrendet képvisel; a Polgármesteri Hivatalt, az önállóan 
gazdálkodó Általános Iskolát és a részben önállóan gazdálkodó napközi otthonos óvodát. 
Ezen címrendek összessége alkotja Nézsa község teljes költségvetését. 
 
 Az előterjesztés mellékletei tartalmazzák: 
 

1. sz. melléklet: 2009. évi tervezett bevételeket kiemelt előirányzatonként, 
szakfeladatokra vetítve, főösszegeket előző évi összehasonlíthatóság szerint. 

2. sz. melléklet: 2009 évi tervezett kiadásokat kiemelt előirányzatonként, 
szakfeladatokra vetítve, főösszegeket előző évi összehasonlíthatóság szerint. 

3. sz. melléklet teljes részletezettséggel szakfeladatokra bontva kiadási, bevételi 
szempontból. 

 
Az előterjesztés elkészítésének alapját az alábbi információk képezték: 
 

- A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat, annak 
átdolgozott változata, illetve a világgazdasági válság miatt benyújtott módosító 
javaslat, 

 



- a kormányzat gazdaságpolitikájára, az államháztartás 2009-2012 közötti alakulására, 
valamint a központi költségvetés 2009. évi előirányzataira vonatkozó információk, 

- a költségvetési törvényjavaslat által megfogalmazott, a helyi önkormányzatokra 
vonatkozó forrásszabályozás megalapozottságával kapcsolatos tájékoztatás, 

 
- az önkormányzat 2009. évre szóló normatív és normatív kötött felhasználású 

támogatására vonatkozó igénylés számított adatai, 
 
- az önkormányzat  és intézményei 2008. évi költségvetési teljesítési adatai, 
 
- ágazati információk, jogszabályok, jogszabály tervezetek. 
 
A 2008. október elején Magyarországot is elérő, az amerikai jelzálogpiacról kiinduló 
pénzügyi zavarok által keltett világgazdasági válság erőteljes negatív hatására a Kormány 
több lépésben reagált. 
Többek közt a 13. havi illetmény helyett kereset kiegészítést maximált, ahol is a 180 ezer 
forint feletti közszféra jövedelmek maximum 15 ezer forint kereset kiegészítést kaphatnak 
havonta. Az ez alatti rendszeres jövedelmek 12 hóra elosztva kereset kiegészités címén 
megkapják a kiesett 13. havi juttatást. 
Béremeléseket nem lehet tervezni, a kiadások sem növelhetők még a prognosztizált 
infláció szintjén sem, mert hatalmas hiányok keletkeznének. Szem előtt tartjuk a 
takarékosságot, ebből eredően sok kiadást bázis szinten hagytunk. 
Nézsa község vonatkozásában lényeges változást fog jelenteni a 20 millió forintos 
minisztériumi támogatás az iskola állagmegőrzésére fordítható keretösszege. 
Valamennyire bízunk a benyújtott támogatások elnyerésében is, mely utak felújítására és 
járda felújításra van benyújtva. Erre a célra 2,4 millió forintos önerőalapot képeztünk jelen 
költségvetésünkben. Az iskola tetőfelújításához hozzátennénk a 4 millió forintos áfát. A 
regionális hulladéklerakóhoz 1,7 millió forintot kell adnunk felhalmozási pénzeszközként. 
Összességében 31.899 eFt-ot fordítunk felhalmozási kiadásra. 
 
Komoly gondokat okoz a működés biztosítása, de a településüzemeltetés, az iskola, 
óvoda, hivatal mindezek ellenére megfelelő színvonalon működtethető lesz. 
 
Forráshiány jelenleg is tervezésre került 25.255 eFt összegben, mely az eddigi 
gyakorlatnak megfelelően pályázattal kezelhető lesz. 
 
Szeretnénk a sokat emlegetett uniós fejlesztési forrásokra is pályázni, de ezekről akkor 
döntünk, ha konkrét célról lesz szó. 
 
 A bevételek közé ismételten betettük a szolgálati lakás értékesítését, mely enyhítene a 
fejlesztési forrásokon.. 
 
 A számszakilag kidolgozott mellékletek ismeretében és a felvázolt szöveges 
tájékoztató összevetésével kérem  Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2009. évi 
költségvetési tervezetet vitassa meg és annak elfogadásáról alkossa meg rendeletét. 

 
 
Balázs Ferenc képviselő: én nem szavaztam meg, mert arról volt szó, hogy szűkítünk 
mindenhol. Amikor a doktornő itt volt az ülésen, azért támogattam az asszisztens 
önkormányzati foglalkoztatását, mert sehol nem történt megszorítás. Addig míg máshol sincs 



nem szavazom meg. Nem értek egyet azzal, hogy fel van bruttósítva az egész költségvetés. Az 
autónál is több van tervezve. Arról is volt szó, hogy leülünk a pedagógusokkal és tárgyalunk. 
 
 
Pazsitni Tünde képviselő: miért nem szervezed meg? 
 
 
Balázs Ferenc képviselő: az igazgató dolga volna, ő vetette fel. 
 
 
Balogh István képviselő: az lett volna jó, ha lépésről lépésre megyünk végig a költségvetés 
tételein, így lehetőség lett volna a megszorításokra. Például a sportnak tervezett támogatás is 
sok. 
 
 
Balázs Ferenc képviselő: a faluban 1 m járda nem épült, az utak járhatatlanok. 
 
 
Balogh István képviselő: a falunak is kell adni valamit, mondjuk a fogorvosi rendelő 
megmentését. 
 
 
Zachar Zénó alpolgármester: a falu örüljön, hogy van óvodája és iskolája. Lehet járdánk és 
utunk, ha nem lesz aki járjon rajta.  
 
 
Balázs Ferenc képviselő:  Nógrádsápon az óvodai farsangon 200 eFt-ot szedtek be. 
 
Zachar Zénó alpolgármester: az iskolának bejött 80 eFt. Most is lesz jótékonysági bál, el 
kell jönni és lehet adományozni. Vannak települések, ahol ez működik, sajnos Nézsán nem. 
 
 
Majer Csaba képviselő: elhangzott itt több vélemény, engem érdekelne, hogy akik igennel 
szavaztak miért, mivel indokolják? 
 
 
Zachar Zénó alpolgármester: én erről nem akarok vitát nyitni, aki tegnap itt volt az ülésen 
kérdezhetett, és tehetett javaslatot. Véleményem szerint tegyék meg javaslataikat azok, akik 
nem voltak jelen az ülésen. Sajnos 6 órakor el kell mennem, mert 6 órától órám van a 
nógrádsápi szakmunkásképző iskolában. Amennyiben érdemi hozzászólás nincs a 
napirendhez kérem a polgármestert tegye fel szavazásra a költségvetést. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő: megemelem a kalapom azok előtt, akik tettek annak 
érdekében, hogy intézményeink tudtak működni, a legéndi ügy hatalmas kiadásait kezelni 
tudták a pályázatokon nyert támogatások segítségével. Annak örüljünk, hogy talpon tudott ez 
az önkormányzat maradni ezekkel a terhekkel együtt, amit nem mondhat el magáról egyik 
önkormányzat sem akik folyamatosan felemlítve vannak. A magam részéről támogatom a 
költségvetést. Úgy gondolom más lehetőségünk nincs, ameddig fönt nem változtatnak, addig 
mi sem tudjuk a problémáinkat megoldani. 
 
Kucsera András polgármester: számomra érthetetlen, hogy tegnap megszorításra javaslat 
nem hangzott el. Most sincs konkrét indítvány mit lehetne tenni, hol lehetne csökkenteni. Az 
inflációt rá kell tenni a költségvetés tervezésénél, de jól tudjuk, hogy ez nem is elég, mert ettől 
több a kiadás sok szakfeladaton.  
 
Balázs Ferenc képviselő: minek mondjam úgy se lenne megszavazva. 
 
Zachar Zénó alpolgármester: ez nem így van, tegyél le az asztalra egy írásos előterjesztést, 
végezd el a számításokat és győzd meg a képviselő-testületet, hogy a javasolt megszorításaid 
mellett is működőképes marad az önkormányzat. Addig amíg nincs konkrét javaslatod és 
megoldásod a hiány kezelésére addig nincs miről szavazni. Én úgy látom, hogy ebben a 
helyzetben nem lehet forráshiány nélkül tervezni. Pályázni is csak az tud aki forráshiányos. 
Így működik az egész költségvetési rendszer és ezt föntről mozgatják. Ezt tudomásul kell 
venni.  
Kérem a polgármestert tegye fel szavazásra a költségvetés elfogadását, mivel érdemi javaslat 
nincs.  
 
Majer Csaba képviselő: évről évre ugyanott vagyunk ahol voltunk. 
 
Balogh István képviselő: meddig lehet ezzel a felállással működnünk? 
 
Pazsitni Tünde képviselő: addig amíg nem dönt a testület konkrét változásról, addig ezzel a 
létszámmal és feladattal kell tervezni. Lehet az iskolában jobb minőségi oktatást 
megkövetelni, de akkor pénzt is kell adni hozzá.  
 
Kucsera András polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (8 fős jelenléttel 8 fő szavazott 5 igen 3 nem)  
megalkotta a Nézsa Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009. 
(II.25)  számú rendeletét. 
Zachar Zénó alpolgármester az ülésről elment, a képviselő-testület létszáma 7 főre változott. 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             Nézsa Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

6/2009.(II.25.) 
Rendelete 

a Nézsa község Önkormányzatának 
2009. évi költségvetéséről 

A Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször 
módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében 
eljárva a Nézsa község Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről a következő rendeletet 
alkotja. 

A rendelet hatálya 
 
 
1. §. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési 
szerveire. 
 
2. §. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: 
a. önállóan gazdálkodó költségvetési szervei:  

- Polgármesteri Hivatal, 
- Általános Iskola 

b. részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve: 
– Óvoda, 
 

 
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények külön-
külön címet alkotnak. 
 
(3) A címrendet az 1. sz. melléklet tartalmazza. 
 

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2009. évi költségvetése 
 
 
3. §. A képviselőtestület az önkormányzat 2009.évi költségvetésének 
a. kiadási főösszegét  191.908 eFt-ban 
b. bevételi főösszegét  166.653 eFt-ban 
c. működési hiányát:                                                                         25.255 eFt-ban 
állapítja meg. 
 
 
 
 

I. Költségvetési bevételek 
 
 
4. §. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, 
illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2 .sz. melléklet 
tartalmazza. 
 



5. §. Az önkormányzat költségvetési szervei 2009. évi működési és 
felhalmozási bevételeit forrásonként – külön-külön címenként – a 3. sz. 
melléklet tartalmazza. 
 

II.  Költségvetési kiadások 
 
 
6. §. Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a 
képviselőtestület a következők szerint határozza meg: 
 
 
Megnevezés    eFt 
 
Működési kiadások előirányzata összesen:  160.009 
ebből:  személyi jellegű kiadások  84.029 
 munkaadókat terhelő járulékok  25.947 
 dologi jellegű kiadások  42.939 
 működési célú pénzeszköz átadás  4.261 
 társ.- és szoc.pol.juttatások 2.833 
 
 
(2) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési szervei működési 
kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg. 
 
7. §. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:  
 31.899 eFt. 
A felújítási és felhalmozási kiadásokból 
- intézményi beruházási kiadások  1.640 eFt 
- a felújítások előirányzata  26.400 eFt 
-   felhalmozási hitel törlesztés                                                 2.155 eFt   
-   felhalmozási célra átadott pénzeszköz                                 1.704 eFt 
 
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásait az 5. sz. 
melléklet tartalmazza célonként. 
 
 
 

III.  Költségvetési bevételek és kiadások 
 
 
8. §. (1) Az önkormányzat költségvetését feladatonként a 6. sz. melléklet tartalmazza bevételi 
és kiadási szempontból. 
 
(2) Az önkormányzat pénzmaradványa 8.674 eFt, melynek részletezését a 7. sz. 
melléklet tartalmazza. 
 



10. §. 2009-2010-2011. évekre a működési és felhalmozási célú bevételi és 
kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 8. sz. melléklet 
tartalmazza. 
 
 
Költségvetési létszámkeret, köztisztviselői illetményalap 
 
 
11. §. (1) A képviselőtestület az önkormányzat létszámkeretét 42 főben állapítja meg. 
 
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a képviselőtestület a 4. sz. 
mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg. 
 
12. §. Az önkormányzat a köztisztviselői illetményalapot 38.650 Ft-ban hagyja jóvá 2009. 
évre vonatkozóan. 
 
 

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 
 
 
13. §. Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási 
előirányzatai év közben megváltoztathatóak. 
 
14. §. A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet 
módosítása. 
 
 
 

Záró rendelkezések 
 
 
15. §. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2009. január 
01. napjától kell alkalmazni. 
 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
Nézsa, 2009. február 19. 
 
 
Kucsera András       Turcsán Mónika 
polgármester                 jegyző 
 
 
Kihirdetési záradék: 
Nézsa, 2009. február 25. 
 
Turcsán Mónika 
        jegyző



 
1. számú melléklet 

 
 
 

Címrend a költségvetési rendelet 2. §. (3) bekezdéséhez 
 
 
 
 
 
 
 
 CÍM SZÁMA       CÍM NEVE 
 

1. Polgármesteri Hivatal 
 
2. Általános Iskola 
 

 3.     Óvoda 
 
 
 
 
 
 



7. számú melléklet 
 
 

PÉNZMARADVÁNY 2008. ÉVRŐL 
 
 
 
 
  e Ft-ban 
01. Záró pénzkészlet  2.957 
02. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolás záró egyenlege 0 
03. Ktg.vet.aktiv átfutó elszámolások záró egyenlege 8.868 
04. Aktív függő elszámolások záró egyenlege 90 
05. Passzív átfutó elszámolások záró egyenlege -6.761 
 
06. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen: 2.197 
      (02+03+04-05) 
07. .Előző é.tartalékok.maradványa     -6.147 
08. Tárgyévi helyesb.pénzmaradv.(01+06-07) 11.301 
09. .Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt  -2.851 
10. .Költségvetési kiutalás kiutalatlan támog.miatt 224 
 
11. Módositott pénzmaradvány 8.674 
     (08+09-10) 
12. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 8.674 
mely összegből 801 eFt felhalmozási célra, 
                      7.873 eFt működési célra fordítandó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Napirend tárgyalása 
 
 
Kucsera András polgármester: fenyőfák kivágásával kapcsolatban vannak engedély iránti 
kérelmek.  
Sándor Róbert Nézsa, Petőfi út 8. szám alatti lakos szeretné az ingatlana előtt, közvetlenül a 
járda mellett lévő fenyőfát kivágni. A fa ágai között mennek a vezetékek, valamint a gyökerei 
kezdik felnyomni a járdát és balesetveszélyessé válhat. Helyette egy kisebb gyökérzetű és 
koronájú fát ültetne. 
 
Korbély Ferenc Kossuth út 54. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérlője jelezte, 
hogy a ház közvetlen közelében a kiskertben lévő fenyőfák gyökerei már a lakásban a szobák 
padlózatát nyomják föl, valamint a járda is teljesen balesetveszélyes. A fák ágai a ház 
tetőzetére érnek, a csatornát és lakóépület állagát veszélyeztetik. Kérik a fák kivágását. 
 
Virág István Nézsa, Szondi út 133. szám alatti lakos a lakóház ingatlana előtt egy általa 
ültetett cseresznyefát szeretne kivágni. A fa hatalmasra megnőtt és az ágak vezetékhez érnek, 
szeretne más fát ültetni. 
 
Koczka László építésügyi előadó járt a helyszíneken és megállapította, hogy a fák 
egészségesek, de valóban a vezetékek között vannak az ágak és a gyökerek a járdát 
felnyomják, szinte járhatatlanná teszik. Az önkormányzati tulajdonú ház állagát veszélyeztetik 
a fenyőfák, mert a gyökerek a ház alatt vannak és nyomják fel a talajt. A lakás külső felújítása 
indokolttá vált. A lakáson a csatorna teljesen tönkrement, ezért a ház fala és tetőszerkezete 
folyamatosan ázik és a vakolat hullik.  
 
Balogh István képviselő: az ÉMÁSZ nem vágja ki ezeket a fákat? 
 
Kucsera András polgármester: csak a vezetékeket érintő ágakat szokták levágni azt is 
teljesen szakszerűtlen és esztétikailag is kifogásolható módon.  
Javasolom a fák kivágásának engedélyezését azzal a feltétellel, hogy helyette új fát köteles az 
ingatlan tulajdonosa ültetni. 
Az önkormányzati tulajdonú lakásnál a hivatal intézkedik. 
 
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. 
 
11/2009.(II.19.) számú kt határozat 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi, hogy 
1. Sándor Róbert Nézsa Petőfi út 8. szám alatti ingatlan tulajdonosa a lakóháza előtti 
közterületen, közvetlenül a járda mellett lévő fenyőfát kivágja.  
 
2. Virág István Nézsa, Szondi út 133. szám alatti  ingatlan tulajdonosa a lakóháza előtti 
közterületen található cseresznyefát kivágja. 
 
Mindkét ingatlantulajdonos köteles a kivágott fa helyett új fát ültetni. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: a polgármester 
 



Balázs Ferenc képviselő: a Táncsics utcában a Dános Tamásék háza előtt lévő 
villanyoszlopra szerelt közvilágítási lámpa fényét nyáron a fa lombja árnyékolja.  
A Kossuth út 54. szám előtt lévő fenyőfákat az önkormányzat hasznosítsa. 
A Kossuth utcában a Szarka tanító néni háza előtt két autó egyszerre nem fér el az úton, mert 
a szemben lévő ház előtt a hársfa hatalmasra nőtt, és ez akadályozza a gépjármű közlekedést. 
Ebben is javasolom az intézkedés megtételét. 
 
Balogh István képviselő: a Berczeliéknél bekövetkezett belvíz ügyében mikor történik 
intézkedés? 
 
Kucsera András polgármester: levélben megkeressük a Galgamenti Vízgazdálkodási 
Társulatot, mert 10 éve nem volt semmilyen beavatkozás az árkokban. 
 
Prontvai Sándor vállalkozó jelezte, hogy a temetőbe tervezett kereszt út állomás képeinek 
vázlatai elkészültek. Lehet jelentkezni egy-egy állomás finanszírozására. Egyelőre nincs 
döntés, de a Püspöki Hivatal ragaszkodna a beton alapon történő elkészítéshez, mert az 
időálló. 
 
Egészségügy területén: továbbra is rendezetlen a kórházi ellátás után járó normatíva ügye. 
Nézsáról többen járnak a Vác-i Kórházba mint a Balassagyarmatiba, ezért is kezdeményeztük, 
hogy a Váci Kórházhoz tartozzunk. Tudomásunkra jutott, hogy a normatíva Balassagyarmatra 
érkezik a mai napig. A Váci Kórház még ellátja a nézsai betegeket, de vajon meddig? 
Szükségünk lesz majd szakmai indoklásra, de ezt majd a Váci Kórház megadja. 
 
Tisztázni kell a mentőszolgálatot is. 
 
Balogh István képviselő: sürgősen intézkedni kell a Nézsa és Keszeg közötti közút 
állapotának javítása ügyében. Az út már járhatatlan, még a mentő sem tud megfelelő 
sebességgel közlekedni. 
 
Kucsera András polgármester: javasolom, hogy ismételten kezdeményezzük, hogy Nézsa 
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” 
 
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. 
 
12/2009.(II.19.) számú határozat 
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2006. évi CXXXII. Tv. 5/B.§-ban 
foglaltak alapján kezdeményezi a jelenleg megállapított ellátási területének ellátási érdekből 
történő 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: azonnal 
Felelős. a polgármester 
Határozatról értesül: 
ANTSZ Észak-magyarországi illetve a Közép-magyarországi Tiszti Főorvos Váci Jávorszky 
Ödön Kórház. 
 
Kucsera András polgármester: javasolom, hogy a Legéndért Egyesülettel kössük meg a 
megállapodást az oktatást kiegészítő, kompetencia fejlesztő, tehetséggondozó, sport 
egészségfejlesztés közművelődési iskolán kívüli feladatok és programok lebonyolítására. 
 
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. 
 
 
13/2009.(II.19.) számú kt határozat 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy közművelődési 
megállapodást köt  - a határozat mellékletét képező Közművelődési Megállapodásban foglalt 
tartalommal - a Legéndért Egyesülettel (2619. Legénd, Dózsa út 87. KSH azonosító: 
18640986-9499-529-12, adószám: 18640986-2-12) oktatást kiegészítő, kompetencia fejlesztő, 
tehetséggondozó, sport egészségfejlesztés közművelődési iskolán kívüli feladatok és 
programok lebonyolítására. 
Nézsa község Önkormányzata a Megállapodás alapján részt vesz a Legéndért Egyesület által 
bonyolítandó TÁMOP 3.2.3/08/2 számú pályázaton.  
Az aláírt Megállapodás kizárólag nyertes pályázat esetén lép hatályba. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására. 
Határidő: azonnal. 
Felelős: Kucsera András polgármester 
 
Az elnök megköszöni a képviselők munkáját és az ülést 19 órakor bezárja. 
 
 

K.M.F. 
 
 

Kucsera András       Turcsán Mónika 
polgármester                           jegyző 
 
 
   Balogh István          Balázs Ferenc 
                                      jkv.hit.                                jkv.hit. 
 


