
 
 

Nézsa Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
1. számú 

 
Jegyzőkönyve 

 
Készült: Nézsa Község Polgármesteri Hivatalában 2010  január 28-én 18.00 órakor tartott  
               képviselő-testület üléséről. 
 
Jelen vannak:  Kucsera András polgármester  
                          Zachar Zénó alpolgármester   
                          Balázs Ferenc képviselő 
                          Balogh István képviselő       
                          Szarka Péter képviselő        
 
Tanácskozási joggal jelen van: Turcsán Mónika jegyző   
 
Távol volt:      Pazsitni Tünde képviselő     
                        Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő                   
                        Majer Csaba képviselő 
 
Meghívottak: Zachar Kázmérné vezető óvónő                     
                        Kucsera Andrásné igazgató 
                        Kucsera Péter  
 
Az ülés elnöke: Kucsera András polgármester 
 
Az elnök tisztelettel köszönti a képviselő-testület tagjait, majd 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 
 képviselő-testület  ( 4 igen 1 fő nem szavazott) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.                                       
                                                                 Szarka Péter képviselőt 
A képviselő-testület (4 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.) Nézsa Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló módosított 

6/2009.(II.25.) Ör.sz. rendelet módosítása 



Előterjesztés: Kucsera András polgármester 

     3.)       Javaslat az önkormányzat 2010. évi I. féléves munkatervére 
                  Előterjesztő: Kucsera András polgármester 

 
4. A Nézsa Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2010. évi      

                teljesítménykövetelményeinek alapját képező célok meghatározása 
Turcsán Mónika jegyző 

 
5.    Egyebek 
 
6. Kérelmek elbírálása (Zárt ülés)    

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

1. Napirend tárgyalása 
 
 

Kucsera András polgármester: az intézményekben a téli szünet után beindult az új esztendő. Az 
óvodában vízcsőtörés volt a konyhában, a meleg víznél is van szivárgás. Az orvosi rendelőben dugulás 
volt. A polgármesteri hivatal pincéjét is elöntötte a szennyvíz. 
 
Az óvodában a csőtörést úgy észlelték, hogy elzárt állapotban is ment a vízóra. 
 
A Szondi úti Barna féle ingatlan ügyében levelezgetünk a Külügyminisztériummal, több adatot 
kérnek. 
 
A Pénzügyminiszterhez intézett pályázatunkat elutasították az államháztartás jelenlegei helyzetére 
hivatkozással. 
 
Az egyéb működési pályázat és a játszótérre benyújtott pályázat is elutasításra került. 
 
A Miniszterelnöki Hivataltól 2,4 millió forint támogatás érkezett utófinanszírozású. 
 
Kivitelezőkre kérek ajánlatokat a 10 millió forint iskola épületének felújítási munkáinak elvégzésére. 
 
Az Önkormányzati Miniszter Úr kérelmünknek helyt adott, mely szerint a 2008. évben megítélt 5 
millió forint összegű visszatérítendő támogatás visszafizetésétől eltekint. A kért támogatást a legéndi 
pedagógusok elmaradt illetményének kifizetésére fordítottuk. 
 
Balogh István képviselő: mi lesz a tsz irodák sorsa?  
 
Kucsera András polgármester: felkeresett egy Ázsiát kutató, sok trófeája van, elindítana egy erdei 
iskolát, természettudomány órákat tartana 2-3 helyiséget igényelne. Szemléltető anyagokkal 
rendelkezik. Kiállítást is lehetne csinálni.  
 
Szarka Péter képviselő: rendszeresen járnak ki természettudományos kutatásokat végezni  és a Duna 
Tv megy velük. Terv: foglalkozások tartása, a megyei szinten is meg lehetne hirdetni. Minimális 
ráfordítással el lehetne indítani.  
 
Kucsera András polgármester: levelünkre válaszolt az AVE hulladékszállító, és próbálja megvédeni 
a 15%-os emelést, de még mindig olcsóbb mint a gödöllői, 5-én lesz a gyűlés. 
 



Vízműtársulat sorsáról: akik nem indították el az ltp befizetéseket, részükre is számla lett nyitva. 
Styevó Gábor elnökkel beszéltem és azt mondta, hogy ha ez a nem fizető létszám kiesik, akkor már 
nem éri el a szükséges hányadot a létszám. Ezt megelőzzük intéző bizottsági ülést összehívását fogja 
kezdeményezni. Ezek a lakók a társulatot hozzák hátrányos helyzetbe. Egy javaslattal fog jönni a 
képviselő-testület elé. 
 
Legénd-i pedagógus ügy:  Mezei Csilla pedagógus ügyében benyújtottuk a hitelfelvételi igényünket az 
OPT-nél 3 millió forint összegre. 
 
2007-ben Ingyenesen hoztunk vaságyakat, 8 db asztalt, székeket, edényeket, kés, villa, 1 db 
aggregátort stb. Az eszközök szállítása Kalocsáról történ. Virág Zoltán felajánlotta a szállítást 
mondván, hogy ott úgy is van elintézni valója. Sem szóban sem írásban nem volt arról szó, hogy ezt 
pénzért vállalja. Egy évre rá 2008-ban vállalkozást – telephelyet – létesítettek Nézsán. Ezt követően, 
hogy adóalanyokká váltak a településen kiállítottak erről a szállításról 224 ezer forintos számlát. Ezt az 
összeget nem fogjuk kifizetni, mert erről nem volt szó. Egy 50-80 ezer forintos szállítási költséget 
talán, de azt is csak úgy ha kimutatást készít. Az tény, hogy fuvatoztak és dolgoztak.  
 
Balázs Ferenc képviselő: fuvarlevelet csatoljon. Egyébként is ők voltak azok, akik engedély nélkül 
zsákokban építési törmelékeket raktak le. 
 
Kucsera András polgármester: 2008. október 4-től Kucsera Péter lakásbérleti szerződést kötött az 
önkormányzattal a Nézsa, Szondi út 108. szám alatti ingatlanra. Már több alkalommal jeleztük a 
képviselő-testület felé, hogy a bérlő nem fizeti a lakbért 2008 decembere óta folyamatosan. Írásbeli 
felhívásra sem történt semmi. Kérésünk volt, hogy Kucsera Péter személyesen mondja el jövőbeni 
elképzelését a felhalmozódott lakbérhátralék rendezéséről. A szennyvízügyben is sok panasz van a 
szomszédtól, hogy nincs rendszeresen szippantva. 
A bérlakásokra fizetett lakbért elkülönítet számlán kell kezelni, arról minden évben el kell számolni. 
Pályázati pénzből lett megépítve a bérlakás, kötelező kritériumok vannak az önkormányzatnak előírva, 
pl. nem adható el 20 évig, lakbér megállapítás stb. Fenn állhat a veszélye annak, hogy a szerződésben 
foglaltak be nem tartása miatt vissza kell fizetni a pályázati támogatást. Ne játszunk a tűzzel!A 
jelenlegi állapot nem tartható fenn, a többi bérlő felé sem tisztességes és a falu lakossága sem nézné jó 
szemmel, ha kivételt tenne az önkormányzat. Ne indítsuk el a lavinát. 
 
 
Kucsera Péter: rendelkezem egy önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítással, azt meg fogom szüntetni 
és a 150 ezer forintot abból befizetem lakbért. Ha a Kriszti is el tud majd helyezkedni akkor fogjuk 
tudni fizetni. Nekem volt egy saját házat, azt eladtam, de a pénz elment a hitelre. A 
szennyvízszippantást a vízfogyasztás után fizetjük közösen a másik bérlővel. 2010. február végére 
150.000.-Ft-ot tudok lakbér elmaradásként fizetni. 
 
Balogh István képviselő: mennyi a teljes lakbérhátralék? 
 
 
 
Turcsán Mónika jegyző: 2010. január 28-ig 324.795,-Ft.  
 
 
Kucsera András polgármester: javasolja, hogy a képviselő-testület várja ki a február végét és azt 
követően döntsön. 
 
A képviselő-testület egyhangú ( 5 fő 5 igen) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.  
 
Kucsera Andrásné igazgató: február 5-én du. 15 órakor kezdődik az iskolai farsang, mindenkit 
szeretettel várunk. 



46 fő gyerek jelentkezett a mesemondó versenyre, székely és magyar meséket mondanak. Területi 
természeti vetélkedő is lesz. 
 

2. Napirend tárgyalása 
 
Kucsera András polgármester: ELŐTERJESZTÉSE  
Tárgy:  Nézsa Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló módosított 

6/2009. (II.25.) Ör.sz. rendelet módosítása 
 
Az előterjesztés tárgyalása az 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 12. § (3) bekezdése alapján nyílt 
ülésen történik. 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Nézsa Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről előterjesztem a 2009. IV. 
negyedévben végrehajtott előirányzat-módosításokat, az időközben meghozott testületi 
határozatoknak megfelelő költségvetési rendelet-módosítási javaslatokat, valamint a 
jelenleg érvényben lévő költségvetési rendelet felülvizsgálatával kapcsolatos 
korrekciós tételeket. 
 
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítását a  

• a központi szervek által engedélyezett pótelőirányzat-módosítások, 
• a  többlet bevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele 
• Képviselő-testület határozatainak végrehajtása 
• a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri,  

átcsoportosítások, 
• egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések, 
• önálló intézmény költségvetésének felülvizsgálata 

 
teszi szükségessé. 

 
Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását és a rendeletmódosítás elfogadását. 
 
A rendelet-tervezet az előterjesztés melléklete.  
 
Rendeletalkotási javaslat:  
 
Javaslom a Képviselő – testületnek, hogy Nézsa Község Önkormányzatának 2009. évi 
költségvetéséről szóló – többször módosított – 6/2009.(II.25.) Ör. számú rendelet 
módosításáról szóló rendeletet alkossa meg. 
A támogató döntéshez az Ötv 15. §. (1) bekezdés és az SZMSZ 44 §. (5) bekezdés a) pontja 

alapján minősített többség szükséges. 

A rendeletalkotás az Ötv. 12. § (6) bekezdése és az SZMSZ 45. § (2) bekezdése alapján nyílt 

szavazással történik. 

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  

1/2010. (I.29.) 
rendelete 

az önkormányzat költségvetéséről szóló 6/2009.(II.25.)rendelet 
módosításáról 

     (3. számú módosítás) 
 
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő – testülete az Államháztartásról 
szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. tv. 28 §-a alapján – figyelembe véve ezen 
jogszabály, valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának 
rendszeréről szóló – többször módosított 
249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletben meghatározottakat a 10/2009.(VIII.28.) és a 
13/2009.(X.30.) önkormányzati rendeletekkel módosított. 6/2009. (II.25.) 2009.évi 
költségvetésről alkotott rendeletét az alábbiak szerint módosítja 
 

1. § 
 
A költségvetési rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
A képviselő – testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének 
 

a.) kiadási főösszegét:  191.908 eFt-ról 
     207.436 eFt-ban 
b.) bevételi főösszegét:  191.908 eFt-ról 
     200.530 eFt-ban 
c.) működési hiányát:                  6.906 eFt-ban 
 

állapítja meg. 
 

2. § 
 

A költségvetési rendelet 6. §-a működési kiadásainak helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
Az önkormányzat működési kiadásai előirányzatait a képviselő – testület a 
következők szerint határozza meg: 
 
 
 
 
- működési kiadások előirányzata összesen:   178.609 eFt. 



 
Ebből: 
  - személyi jellegű juttatások:    88.085 eFt. 
  - munkaadókat terhelő járulékok:   26.724 eFt. 
  - dologi jellegű kiadások:    45.008 eFt. 

- szociálpolitikai célú támogatások                14.892  eFt 
- műk.célra átadott pénzeszközök:            2.911 eFt. 
- műk.célú hitel törlesztés         989 eFt 

 
 

3. § 
 
A költségvetési rendelet 7. §-a felhalmozási kiadásainak helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai előirányzatait a képviselő – testület a 
következők szerint határozza meg: 
 
- felhalmozási kiadások előirányzata összesen:                  28.828 eFt 
 
Ebből: 
           
  felújítás        21.845 eFt 
  intézményi beruházási kiadás       4.750 eFt 
  felhalmozási célú pénzeszk.átad.             0 eFt 
                    felhalmozási hitel törlesztés             2.233 eFt  

 
 

Kiemelt előirányzatonként összesítve az 1. sz.  melléklet tartalmazza az előirányzat 
módosításokat bevételi, kiadási és teljesítési szempontból. 
 
 

4. § 
 
 
(1) A 2.sz. melléklet szakfeladatonként tartalmazza a kiadási, illetve bevételi 
előirányzat módosításokat, valamint a 2009. évi tényleges teljesítéseket. 
(2) A 3.sz. melléklet egyszerűsített pénzforgalmi jelentés vonatkozásában 
tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatok változását, valamint pénzforgalmi 
teljesítését. 
 

5. § 
 



 
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban  
2009 január 01. napjától kell alkalmazni. 
 
 
 
A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 

 
 
Kucsera András                       Turcsán Mónika 
  polgármester                             jegyző 
 
 
 
A rendelet kihirdetve: 
 
Nézsa, 2010. ………………………… 
 
 
Turcsán Mónika 
     jegyző 
 
 
 

KIADÁSOK Eredeti Módosított Tény 
        

1. Személyi juttatások 84 029 88 085 85 339 
2. Munkaadói járulék 25 947 26 724 25 735 

3. Dologi és egyéb folyó kiadások 42 939 45 008 37 538 
4. Szociálpolitikai kiadások 2 833 14 892 14 893 
5. Végleges pénzeszk.átadás egyéb tám. 4 261 2 911 3 027 
6. Felújítás 26 400 21 844 21 845 

7. Felhalmozási kiad. és pü. befektetés 3 344 4 750 4 750 
8. Kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 0 
9. Hitelek, értékpapírok kiadásai 2 155 3 222 3 222 
    ebből működési célú hitel törl.   989 989 

10. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 

11. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 0 -3 120 

KIADÁSOK ÖSSZESEN 191 908 207 436 193 229 
        

BEVÉTELEK       

13. Intézményi működési bevételek 6 477 7 279 7 357 



14. Önkormányzat sajátos működési bevételek 49 483 48 106 48 106 

15. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 6 000 1 328 1 340 
16. Önkormányzat sajátos felhalomzási bevételei 1 200 863 863 
17. Támogatások, kiegészítések, átvett 
pénzeszközök 

102 692 137 804 137 805 

      ebből felhalmozási  20 000 20 250 20 250 
18. Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 0 0 0 

19. Hitelek, értékpapírok bevételei 25 255 6 906 5 267 
20. Pénzforgalom nélküli bevétel 801 5 150 5 149 
21. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 0 0 -631 

22. Továbbadási lebony. célú bevétel 0 0 0 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 191 908 207 436 205 256 
 
 
 

    2.(1) sz. melléklet 

    
 

    
adatok ezer 

forintban 

 

2009. évi eredeti 
ei. 

2009. évi 
módosított ei. 

2009. évi telj. 
 

2009. teljesítés %-a 

     

55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés     
- Egyéb sajátos bevétel 1 104 1 744 1 745 100,05 

Összesen: 1 104 1 744 1 745 100,05 
     

55232-3 Iskolai  intézményi közétkeztetés     

- Egyéb sajátos bevétel 998 961 961 100,00 

- Támogatás é. bev. - 65 65 100,00 

Összesen: 998 1 026 1 026 100,00 
     
     
     

75115-3 Önkormányzati és többcélú kist. társ. 
igazgatási tev. 

    

- Egyéb saját bevétel 1 000 656 656 100,00 

- Hozam- és kamatbevétel 15 51 51 100,00 

- Tám. é. műk. 3 600 936 936 100,00 

- Tám. é. kistérs. 10 000 11 338 11 338 100,00 

- EU parlamenti választás - 287 287 100,00 

Összesen : 14 615 13 268 13 268 100,00 
     
     
75184-5 Város - és községgazdálkodási szolgáltatás     

- Tám. ért. bev. elk. á. 4 300 1 341 1 341 100,00 

Összesen: 4 300 1 341 1 341 100,00 
     



75196-6 Önk. feladatra nem tervezhető     

- Önk. saj. műk. bev. 49 483 48 106 48 106 100,00 

- Ktg.vet. tám. 64 792 103 278 103 278 100,00 

- Saj.tőke bevétel 1 200 863 863 100,00 

Összesen: 115 475 152 247 152 247 100,00 
     
     

80121-4 Általános iskolai  nappali rendszerű oktatás     

- Int. egy. saját bevétel -   78   

- Műk. c. pe. átv. - 382 383 100,26 

Összesen: - 382 461 120,68 
     
     
85121-9 Háziorvosi szolgálat     

- Műk. c. pe. átvétel 600 550 550 100,00 

Összesen: 600 550 550 100,00 
     
     
85325-5 Szociális étkeztetés     

- Int. egyéb saj. bev. 960 749 748 99,87 
     
     
     
85334-4 Eseti pénzbeli szociális ellátások     

- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - 441 441 100,00 

Összesen: - 441 441 100,00 
     
     
92181-5 Művelődési központok, - házak 
tevékenysége 

    

- Egyéb saját bevétel 600 1 722 1 722 100,00 

Összesen: 600 1 722 1 722 100,00 
     
     

Működési célú hitel felvétel 25 255 1 639 - - 

     

Függő bevételek - - -631 - 

     

Műk.célú pénzmaradvány igénybevétele  4 349 4 348 99,98 

 163 907 179 458 177 266 98,78 
     

     

     

 

2009. évi eredeti 
ei. 

2009. évi 
módosított ei. 

2009.évi telj. 2009. teljesítés %-a 

     

Tárgyi eszköz ért. 7 200 1 660 1 672 100,72 

Felhalmozási célú támogatás 20 000 20 250 20 250 101,25 

Felhalmozási célú hitel felvétel - 5 267 5 267 100,00 

Felhhalmozási célú pénzmaradvány 801 801 801 100,00 



         

 28 001 27 978 27 990 100,04 

     

 191 908 207 436 205 256 98,95 

 
 
 
 
 
 
 

Eredeti Módosítot
t 

Sor- 
szá
m 

Megnevezés 
előirányzat 

Teljesíté
s 

01 Személyi juttatások 84 029 88 085 85 339 
02 Munkaadókat terhelő járulék 25 947 26 724 25 735 
03 Dologi és egyéb folyó  kiadások 42 939 45 008 37 538 
04 Támogatásértékű működési kiadások,egyéb támogatás 5 864 16 968 17 086 
05 Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások 1 230 835 834 
06 Ellátottak pénzbeli juttatásai (04. sorból) 2 833  14 892  14 893  

07 Felújítás 26 400 21 844 21 845 
08 Felhalmozási kiadások 1 640 4 750 4 750 
09 Támogatásértékű felhalmozási kiadások, egyéb támogatások       
10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 1 704     
11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása       
12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása       
13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 ) 189 753  204 214  193 127  

14 Hosszú lejáratú hitelek 2 155  2 233 2 233 
15 Rövid lejáratú hitelek   989  989  

16 Tartós hitelviszonyt megtestesítő  értékpapírok kiadásai       

17 Egyéb finanszírozás kiadásai       

18 Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) 2 155  3 222  3 222  

19 Költségvetési pénzforgalmi és finanszírozási kiadások összesen (13+18) 191 908  207 436  196 349  

20 Pénzforgalom nélküli kiadások       

21 Továbbadási (lebonyolítási célú kiadások)       

22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások      -3 120 
23 KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+…22) : 191 908  207 436  193 229  

24 Intézményi működési bevételek 5 877 6 215 6 293 
25 Önkormányzatok sajátos működési bevétele 50 683 48 969 48 969 
26 Támogatásértékű bevétel 17 900 14 276 14 277 
27 Államháztartáson kívüli pénzeszköz átvétel 600 1 064 1 064 
28 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 6 000 1 328 1 340 
29 29-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 1 200 863 863 
30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 20 000 20 250 20 250 
31 Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek       
32 Támogatások, kiegészítések 64 792 103 278 103 278 
33 32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása 64 792 103 278 103 278 
34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése       
35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése       

36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+..+28+30+31+32+34+35) 165 852  195 380  195 471  



37 Hosszúlejáratú hitelek felvétele   5 267 5 267 
38 Rövidlejáratú hitelek felvétele 25 255  1 639    

39 Tartós hitelviszonyt megtestesítő  értékpapírok bevételei       

40 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevégtelei       

41 Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40) 25 255  6 906  5 267  

42 Költségvetési pénzforgali és fianszírozási bevételek összesen (36+41) 191 107  202 286  200 738  

43 Pénzforgalom nélküli bevételek 801  5 150 5 149 
44 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek       

45 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek     -631 
46 BEVÉTELEK ÖSSZESEN( 42+….+45): 191 908  207 436  205 256  

47 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) - 23 100  - 3 684  7 493  

48 Továbbadási (lebonyolítási célú bevételek és kiadások különbsége (44-
21) 

      

49 Finanszírozási műveletek eredménye(41-18) 23 100  3 684  2 045  

50 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)     2 489  

 
 
 

3. Napirend tárgyalása 
 
Kucsera András polgármester:  
 

Nézsa Községi Önkormányzat Polgármesterének 
         

ELŐTERJESZTÉSE 
a Képviselő-testület 2010. január 28-iki ülésére 

 
Tárgy:  Javaslat a Képviselő-testület 2010. évi I. féléves munkatervére  
 
Az előterjesztés tárgyalása az 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 12. §(3) bekezdés 
alapján nyilvános ülésen történik. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 
6/2007. (III. 30.) Ör. sz. rendelet (SzMSz) 21. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület 
munkáját a munkaterv alapján végzi.  
 
 
Határozati javaslat: 
 
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 2010. 
évi tavaszi ülésszakára vonatkozó munkatervét elfogadja. 
 
Felelős:    Polgármester 
Határid ő:    munkaterv kiküldése 2010. január 22. 
A határozat végrehajtását végzi:  Jegyző 

Melléklet:  Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2010. évi tavaszi 
ülésszakára vonatkozó munkaterve 

 



A támogató döntéshez az SzMSz. 44. § (3) bekezdés alapján egyszerű többség szükséges. 
 
A határozathozatal az SzMSz. 45. § (2) bekezdés alapján nyílt szavazással történik. 
 
 
Nézsa, 2010. január 22. 
 
       Kucsera András 
        polgármester 

 
Az elnök szavazást kér. 
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 5 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli. 
 
1/2010.(I.28.) számú kt határozat 
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 2010. 
évi tavaszi ülésszakára vonatkozó munkatervét elfogadja. 
 
Felelős:    Polgármester 
Határid ő:    munkaterv kiküldése 2010. január 29. 
A határozat végrehajtását végzi:  Jegyző 

Melléklet:  Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2010. évi tavaszi 
ülésszakára vonatkozó munkaterve 

 
Nézsa Községi Önkormányzat  

 
 

Képvisel ő-testületének 
 

 
 
 
 
 

2010. évi tavaszi ülésszakára vonatkozó munkaterve 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kucsera András 
polgármester 

 



 
 
 

 
 

2010. január  28. (csütörtök) 17:00 óra  
 
 
 
     1.)        Beszámoló az elmúlt ülés óta történt főbb eseményekről. 
                 Előterjesztő: Kucsera András polgármester      

2.)       Az önkormányzat 2010. évi fejlesztési terve 
Előterjesztő: Kucsera András polgármester 

3.) Tájékoztató az önkormányzat pénzügyi helyzetéről 
Előterjesztés: Kucsera András polgármester 

     4.)        Kérelmek elbírálása (zárt) 
     5.)        Egyebek 
 
 

2010. február 9. (kedd) 16:00 óra 
 
 
 
1. Rendelettervezet az Önkormányzat 2010. évi költs égvetésér ől (általános 

vita) 
 

Előterjesztő:  Polgármester 
 
 
2. Javaslat a 2010. évi közfoglalkoztatási terv elf ogadására 

 
Előterjesztő:  Polgármester 
 
 
 

2010. február 23. 
 
 

 
1. Rendelettervezet az Önkormányzat 2010. évi költs égvetésér ől (részletes 

vita) 
 

Előterjesztő:  Polgármester 
 
 
 

2. 2010. évi közbeszerzési terv jóváhagyása 
 
Előterjesztő:  Polgármester 
 
 
 

3. A Helyi Választási Bizottság tagjainak (póttagja inak) megválasztása 



 
 
Előterjesztő:  Jegyző 
 
 
 

4. A közoktatási intézmények beiratkozási id őpontjának jóváhagyása 
Előterjesztő:  Polgármester 

 
 
 
 

2010. március 2. (kedd) 18.00  
 

 
1.Rendelettervezet az Önkormányzat 2009. évi költsé gvetésér ől szóló 6/2009. 
(II.25.) Ör. számú rendelet módosításáról 

 
Előterjesztő:  Polgármester 

 
2.Beszámoló a sportegyesülettel kötött együttm űködési megállapodásokban 
foglaltak teljesülésér ől 
 

Előterjesztő:  Polgármester  
 
 
3. Döntés az Óvoda társuláshoz történ ő csatlakozásáról, valamint az iskola önálló 
gazdálkodásának megsz űntetése. 

 
Előterjesztő:  Polgármester  
 
 

3. Március 15-iki ünnepség megazervezéase 
 
Előterjesztő:  Polgármester 
 
 

2010. április 13. (kedd) 18.00 óra 
 

 
1. Rendelettervezet az Önkormányzat 2009. évi költségv etésének 

alakulásáról (zárszámadás ) 
 

Előterjesztő:  Polgármester 
 

2. Javaslat az Önkormányzat 2009. évi egyszer űsített tartalmú 
mérlegbeszámolója elfogadására 

 
Előterjesztő:  Polgármester 
 

3. Javaslat az Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványa f elhasználására és 
a 2010. évi költségvetési rendelet módosítására  

  
Előterjesztő:  Polgármester 
 



 
4.   Beszámoló a Családsegít ő és Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évi munkájáról,    
      a jegyző gyámhatósági hatáskörben végzett feldatairól 

 
Előterjesztő:             Jegyző  

 
5.   A 2010. évi költségvetési el őirányzat átcsoportosítása 

 
 
Előterjesztő:  Polgármester 

 
 
6. „Falunap” megszervezése 

 
Előterjesztő:  Polgármester 
 
 
 

2010. május 4. (kedd) 18.00 óra 
 
 
1. Tájékoztató az Önkormányzat 2010. évi költségvet ésének I. negyedéves 

alakulásáról 
 

Előterjesztő:  Polgármester 
 

 
 

2010. június 1. (kedd) 18.00 óra 
 
 
1. Javaslat a Képvisel ő-testület 2010. évi II. féléves munkatervére  
 

Előterjesztő:  Polgármester 
 

 
2. Beszámoló az intézmények m űködésér ől )óvoda, iskola, egészségügy) 
 

Előterjesztő:  Polgármester 
 
 
 
Záradék: 
 
A Képviselő-testület a 2010. évi I. féléves munkatervét a  1 /2010.(I.28.) önk. számú 
határozatával fogadta el. 
 
 
Kucsera András        Turcsán Mónika 
polgármester                           jegyző 
 
 
 
 



4. Napirend tárgyalása 
 
Turcsán Mónika jegyző: 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2010. január 28-iki ülésére 
 
Tárgy: A Nézsa községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2010. évi 

teljesítménykövetelményeinek alapját képező célok meghatározása  

 
Az előterjesztés tárgyalása az 1990. évi LXV. tv.  (Ötv.) 12. §. (3) bekezdése 
alapján nyílt ülésen történik. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.)  34.§. (3) 
bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal átfogó teljesítménycéljait a képviselő testületnek 
kell meghatároznia. A képviselő testület minden évben dönt a következő év átfogó 
teljesítmény céljairól.  

Ezek a célok egyfelől a szervezet egészének teljesítményével szemben állított követelmények, 
megvalósítandó feladatok és képviselendő értékek, másfelől ezek irodai, majd egyéni 
teljesítménykövetelményre bontása teszi lehetővé, hogy az egyes köztisztviselők egyéni 
teljesítménye értékelhetővé váljon.  
 
Határozati javaslat: 
 
Nézsa község Önkormányzatának képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal részére 2010. 
évre az alábbi teljesítménykövetelmények alapját képező célokat határozza meg: 

1) a személyes ügyintézési kapcsolatok segítő, tanácsadó, konzultatív jellegének, 
2) az önkormányzat átfogó közigazgatási és közszolgáltatás-közvetítő szerepének 

erősítése, az egyablakos, egylépéses ügyfélkapcsolati és kiszolgálási rendszer 
megvalósításának megkezdése, 

3) a helyi közigazgatás lakossági kommunikációs rendszerének átfogó, közszolgáltatás-
orientált fejlesztése, információgazdagság kialakításának megkezdése, 

4) az elektronikus közigazgatás kiteljesítésének előkészítése, minden lehetséges rutin 
ügyintézés és ügyfélkapcsolat elektronizálásának, a papírmunka minimalizálásának 
megkezdése, 

5) olyan működési kontroll rendszer kialakításának megkezdése, amelyben folyamatosan 
követhető az igazgatási és szolgáltatási folyamatok eredményessége, célszerűsége, 
hatékonysága és szabályszerűsége, 

6) az ügyfelek felé irányuló kommunikáció javítása, lakossági kérdésekre, panaszokra 
olyan intézkedések, válaszok biztosítása, melyek a jogszerűségnek való megfelelés 
mellett erősítik az ügyfélben a Hivatal és az Önkormányzat tevékenységének pozitív 
megítélését, 

7) a közigazgatási hatósági munka jó színvonalának folyamatos biztosítása érdekében az 
ügyirathátralékok megszüntetése és új hátralékok keletkezésének megakadályozása, 

8)  a 2004. évi CXL. törvény szabályrendszerének maradéktalan elsajátítása és 
alkalmazása, 



9)  a Polgármesteri Hivatal működési költségeinek racionalizálása (telefon, papír, 
nyomtatópatron használat stb.), 

10)  a költségtakarékos, de dokumentálható ügyintézés érdekében az informatika minél 
szélesebb körű alkalmazása a hivatalon belüli kommunikáció eszközeként is, 

11)  a közbeszerzési eljárások szakszerű előkészítése, 
12)  a  választások szakszerű, törvényes, jól szervezett lebonyolítása, 
13) a pályázatokkal elnyerhető központi és Európai Uniós források felhasználásában rejlő 

lehetőségek optimális kihasználása, 
14)  a helyi adókkal kapcsolatos változások végrehajtása, 
15)  a gépjárműadó bevétel és a pénzkövetelésként nyilvántartott eljárási bírságok 

behajtása  
16)  az önkormányzat likviditási tervének folyamatos aktualizálása, 
17)  az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése, 
18) a költségvetési előirányzatok felhasználásának folyamatos ellenőrzése, 
19)  az önkormányzati intézmények normatíva igénylésének és felhasználásának 

ellenőrzésével a hibák minimálisra csökkentése, 
20) az önkormányzati intézményeknél munkaterv szerinti fenntartói ellenőrzések 

elvégzése, 
21)  az intézményvezetők teljesítményének értékelésére alkalmas célkitűzések 

meghatározása, 
22)  az Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata, 
23) a parkfenntartási tevékenységek ellenőrzése, 
24)  az intézmények nyári felújításának megfelelő ütemezése, 
25)  az önkormányzati rendeletek egységes szerkezetbe foglalása, 

 

 
Határid ő:     2010. 01.29. 
Végrehajtásért felelős:   jegyző 

 
A támogató döntéshez az SZMSZ 44.§.(3) bekezdése  alapján egyszerű 
szótöbbség szükséges. 
A határozathozatal az  SZMSZ 45.§. (2) bekezdés alapján nyílt 
szavazással történik 

 
Nézsa, 2010. január 20. 
 
         Turcsán Mónika s.k. 
                   jegyző 
. 
Az elnök szavazást kér. 
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 5 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli. 
 
2/2010.(I.28.) számú kt határozat 
 
Nézsa község Önkormányzatának képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal részére 2010. 
évre az alábbi teljesítménykövetelmények alapját képező célokat határozza meg: 



26) a személyes ügyintézési kapcsolatok segítő, tanácsadó, konzultatív jellegének, 
27) az önkormányzat átfogó közigazgatási és közszolgáltatás-közvetítő szerepének 

erősítése, az egyablakos, egylépéses ügyfélkapcsolati és kiszolgálási rendszer 
megvalósításának megkezdése, 

28) a helyi közigazgatás lakossági kommunikációs rendszerének átfogó, közszolgáltatás-
orientált fejlesztése, információgazdagság kialakításának megkezdése, 

29) az elektronikus közigazgatás kiteljesítésének előkészítése, minden lehetséges rutin 
ügyintézés és ügyfélkapcsolat elektronizálásának, a papírmunka minimalizálásának 
megkezdése, 

30) olyan működési kontroll rendszer kialakításának megkezdése, amelyben folyamatosan 
követhető az igazgatási és szolgáltatási folyamatok eredményessége, célszerűsége, 
hatékonysága és szabályszerűsége, 

31) az ügyfelek felé irányuló kommunikáció javítása, lakossági kérdésekre, panaszokra 
olyan intézkedések, válaszok biztosítása, melyek a jogszerűségnek való megfelelés 
mellett erősítik az ügyfélben a Hivatal és az Önkormányzat tevékenységének pozitív 
megítélését, 

32) a közigazgatási hatósági munka jó színvonalának folyamatos biztosítása érdekében az 
ügyirathátralékok megszüntetése és új hátralékok keletkezésének megakadályozása, 

33)  a 2004. évi CXL. törvény szabályrendszerének maradéktalan elsajátítása és 
alkalmazása, 

34)  a Polgármesteri Hivatal működési költségeinek racionalizálása (telefon, papír, 
nyomtatópatron használat stb.), 

35)  a költségtakarékos, de dokumentálható ügyintézés érdekében az informatika minél 
szélesebb körű alkalmazása a hivatalon belüli kommunikáció eszközeként is, 

36)  a közbeszerzési eljárások szakszerű előkészítése, 
37)  a  választások szakszerű, törvényes, jól szervezett lebonyolítása, 
38) a pályázatokkal elnyerhető központi és Európai Uniós források felhasználásában rejlő 

lehetőségek optimális kihasználása, 
39)  a helyi adókkal kapcsolatos változások végrehajtása, 
40)  a gépjárműadó bevétel és a pénzkövetelésként nyilvántartott eljárási bírságok 

behajtása  
41)  az önkormányzat likviditási tervének folyamatos aktualizálása, 
42)  az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése, 
43) a költségvetési előirányzatok felhasználásának folyamatos ellenőrzése, 
44)  az önkormányzati intézmények normatíva igénylésének és felhasználásának 

ellenőrzésével a hibák minimálisra csökkentése, 
45) az önkormányzati intézményeknél munkaterv szerinti fenntartói ellenőrzések 

elvégzése, 
46)  az intézményvezetők teljesítményének értékelésére alkalmas célkitűzések 

meghatározása, 
47)  az Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata, 
48) a parkfenntartási tevékenységek ellenőrzése, 
49)  az intézmények nyári felújításának megfelelő ütemezése, 
50)  az önkormányzati rendeletek egységes szerkezetbe foglalása, 

 

 



Határid ő:     2010. 01.29. 
Végrehajtásért felelős:   jegyző 

 
 
 

5. Napirend tárgyalása 
 

Kucsera András polgármester: javasolja pályázat benyújtását egészségügyi szolgáltatások 
fejlesztésére. 20-90 millió forint között lehet pályázni. A háziorvosi rendelő bővítésével egy 
helyre lehetne telepíteni az összes egészségügyi intézményt. A tervezett költségvetés szerint  
                                                 Saját forrás:    4.858.479,-Ft 
                                                 Hitel:               - 
                                                 Igényelt támogatás:  43.726.306,-Ft 
                           Egyéb támogatás :   - 
                                                 Egyéb forrás:    - 
                                                 Összesen:   48.584.785,-Ft 
 
 
Az elnök szavazást kér. 
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 5 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli. 
 
 
3/2010.(I.28.) számú kt határozat 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Észak-
magyarországi Operatív Program keretén belül meghirdetett „Egészségügyi szolgáltatások 
fejlesztése/Kistérségi járó beteg  szakellátó központok fejlesztése, alap-, járó beteg szakellátás 
korszerűsítése” (ÉMOP-2009-4.1.1/A) c. pályázati kiírásra pályázatot nyújt be. 
 
A pályázat tárgya: Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése Nézsa községben 
a fejlesztés megvalósulási helye: 2618. Nézsa, Szondi út 103.  
                                                     202. hrsz. 
 
A fejlesztés forrásösszetétele:  2010. év.: 
                                                 Saját forrás:    4.858.479,-Ft 
                                                 Hitel:               - 
                                                 Igényelt támogatás:  43.726.306,-Ft 
                           Egyéb támogatás :   - 
                                                 Egyéb forrás:    - 
                                                 Összesen:   48.584.785,-Ft 
 
 
A Képviselő-testület a 2010. évi saját forrás összegét a 2010. évi költségvetéséről szóló 
3/2010.(II.24.) rendeletében biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 

 
Kucsera András polgármester: a kiküldött 2010. évi belső ellenőrzési terv elfogadását 
javasolja. 
Az elnök szavazást kér. 



A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 5 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli. 
 
4/2010.(I.28.) számú kt H A T Á R O Z A T       
Nézsa Község Önkormányzatának  
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az Önkormányzat – jelen határozat mellékletét 
képező – 2010. évi belső ellenőrzési tervét.  
 
Határid ő: 2010. december 31-ig folyamatos 
 
Felelős: Jegyző 
Határozat végrehajtását végzi: 
Rétság Kistérség Többcélú Társulás Belső Ellenőrzési Csoportja 
 
Határozat mellékletei 
1.sz. melléklet: 2010. évi belső ellenőrzési terv 
 
 
 
 
Kucsera András polgármester: lehetőség van pályázni az iskola infrastrukturális 
fejlesztésére. 
A pályázat tartalma a bádogos javítások, külső nyílászárók cseréje elavult belső nyílászárók 
cseréje, tantermi padlóburkolatok felújítása.  
A fejlesztés kalkulált beruházási költsége 16.600 e Ft.  
Az Önkormányzat a fenti rendelet alapján 13.280.- eFt –ra pályázatot nyújt be, és a 
fennmaradó 3.320 eFt összeget költségvetéséből biztosítja. 
Javasolja a pályázat benyújtását. 
 
Az elnök szavazást kér. 
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 5 fős jelenléttel 6 fő szavazott 5 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli. 
 
5/2010.(I.28.) számú kt H A T Á R O Z A T 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő testülete pályázatot nyújt a 1/2010.(I.19.) ÖM 
rendelet alapján a Nézsa Általános Iskola és Óvoda (2618. Nézsa, Szondi út 99.) 
infrastrukturális fejlesztésére. 
A pályázat tartalma a bádogos javítások, külső nyílászárók cseréje elavult belső nyílászárók 
cseréje, tantermi padlóburkolatok felújítása.  
A fejlesztés kalkulált beruházási költsége 16.600 e Ft.  
Az Önkormányzat a fenti rendelet alapján 13.280.- eFt –ra pályázatot nyújt be, és a 
fennmaradó 3.320 eFt összeget költségvetéséből biztosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
Határidő: 2010. február 10. 
Felelős: Kucsera András polgármester 
 
 
 
Kucsera András polgármester: ismerteti az AVE Hevesi Városfenntartó Kft. (3360. Heves. 
Károlyi M. u. 15.) 2010. évi hulladékkezelési díjkalkulációját: 
2010-ben 120 l edényzet heti egyszeri ürítés esetén a szolgáltatási díj: 
 



                      15.940,-Ft/év bruttó  (12.752,-Ft nettó)  
                   Negyedévente bruttó: 3.985,-Ft 
 
                
2010-ben 50-60l edényzet heti egyszeri ürítés esetén javasolt szolgáltatási díja: 
 
                       12.000,-Ft/év  bruttó (9.600,-Ft nettó) 
                      Negyedévente bruttó: 3.000,-Ft 
 
A kukán kívüli plusz hulladék elszállítása matricák megvásárlásával történik:  
Egy zsákelszállítás díja: 300,-Ft+Áfa/db 
 
A 120 literes kukát használó közületek esetében a negyedéves fizetendő hulladékszállítási díj: 
16.688,-Ft+Áfa/év 
  4.172,-Ft+Áfa/negyedév 
 
A szerződés:2010.01.01-től2010.12.31-ig szól. 
 
 
Az elnök szavazást kér. 
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 5 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli. 
 
6/2010..(I.28.) számú kt határozat 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az AVE Hevesi Városfenntartó Kft. (3360. 
Heves. Károlyi M. u. 15.) 2010. évi hulladékkezelési díjkalkulációját az alábbiak szerint 
elfogadja. 
 
2010-ben 120 l edényzet heti egyszeri ürítés esetén a szolgáltatási díj: 
 
                      15.940,-Ft/év bruttó  (12.752,-Ft nettó)  
                   Negyedévente bruttó: 3.985,-Ft 
        
2010-ben 50-60l edényzet heti egyszeri ürítés esetén javasolt szolgáltatási díja: 
 
                       12.000,-Ft/év  bruttó (9.600,-Ft nettó) 
                      Negyedévente bruttó: 3.000,-Ft 
 
A kukán kívüli plusz hulladék elszállítása matricák megvásárlásával történik:  
Egy zsákelszállítás díja: 300,-Ft+Áfa/db 
 
A 120 literes kukát használó közületek esetében a negyedéves fizetendő hulladékszállítási díj: 
16.688,-Ft+Áfa/év 
  4.172,-Ft+Áfa/negyedév 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatási szerződés aláírására. 
A szerződés:2010.01.01-től2010.12.31-ig szól. 
 



Határidő: azonnal. 
Felelős: a polgármester 
 

Nézsa Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

2/2010.(I.29.) 
Rendelete 

A helyi hulladékgazdálkodásról szóló  többszörösen módosított 6/2003.(VII.l.)  rendelet 
módosításáról 

 
Nézsa Község önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény16.§ (1) bekezdése, valamint A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény23.§-
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 2.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„2.§ (1) A közszolgáltatást a Nézsa község Önkormányzattal vállalkozó AVE  Hevesi 
Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. / 3360. Heves, Károlyi M. út 
15. (továbbiakban közszolgáltató).” 
 
 

2.§ 
 
A Rendelet 2.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép 
 
„2.” (2) Az ártalmatlanításra kijelölt hulladékelhelyező telep Jobbágyi község külterületén 
lévő műszaki létesítmény.” 
 

3. § 
 

A Rendelet 7.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép 

 
„7.§ (l)A közszolgáltató a hulladék begyűjtéséről kéthetente csütörtökönként  egy 
alkalommal köteles gondoskodni.” 
 
 

4. § 
 
A Rendelet 8.§ (1) bekezdése a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép 
 
„8.§ (1)A közszolgáltatás során kizárólag az alábbi szabványos tárolók használhatók: 
 

a.)60 literes vagy 120 literes szabványos tároló 
(gyűjtőedény )” 
 

 



5.§ 
 

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„1. számú melléklet  
 
2010-ben 120 l edényzet heti egyszeri ürítés esetén a szolgáltatási díj: 
 
                      15.940,-Ft/év bruttó  (12.752,-Ft nettó)  
                   Negyedévente bruttó: 3.985,-Ft 
                
2010-ben 50-60l edényzet heti egyszeri ürítés esetén javasolt szolgáltatási díja: 
 
                       12.000,-Ft/év  bruttó (9.600,-Ft nettó) 
                      Negyedévente bruttó: 3.000,-Ft 
 
A kukán kívüli plusz hulladék elszállítása matricák megvásárlásával történik:  
Egy zsákelszállítás díja: 300,-Ft+Áfa/db 
 
A 120 literes kukát használó közületek esetében a negyedéves fizetendő hulladékszállítási díj: 
16.688,-Ft+Áfa/év 
  4.172,-Ft+Áfa/negyedév” 
 

6.§ 
 

(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 5/2009.(I.28.) 
számú önkormányzati rendelet. 

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik 
 
 
Kucsera András polgármester: javasolom a könyvvizsgálóval a megbízási szerződés 
megkötését/meghosszabbítását 2010. május 30-ig.Baracskainé Dr. Boór Judit már évek óta végzi a 
könyvvizsgálatot önkormányzatunknál. 
 
Az elnök szavazást kér. 
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 5 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli. 
 
7/2010.(I.28.) számú kt határozat 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Baracskainé Dr. Boór Judit könyvvizsgálót 
megbízza Nézsa Önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátásával. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megbízási szerződés 
aláírására. 
Felelős: a polgármester. 
 
Az elnök az ülést bezárja. A képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 
 

K.M.F. 
 
Kucsera András       Turcsán Mónika 
polgármester                 jegyző 
 
    Balogh István  Szarka Péter 
                                                    Jkv.hit.                 jkv. hit. 



 
 
 


