
 

Nézsa Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
3. számú 

 
Jegyzőkönyve 

 
Készült: Nézsa Község Polgármesteri Hivatalában 2010 február 23-én 17.30 órakor tartott  
               képviselő-testület üléséről. 
 
Jelen vannak:  Kucsera András polgármester  
                          Zachar Zénó alpolgármester  (késve érkezett) 
                          Balázs Ferenc képviselő 
                          Balogh István képviselő       
                          Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő (késve érkezett)                  
                          Pazsitni Tünde képviselő               
                          Szarka Péter képviselő        
 
Tanácskozási joggal jelen van: Turcsán Mónika jegyző   
 
Távol volt:       Majer Csaba képviselő 
 
Meghívottak: Zachar Kázmérné vezető óvónő                     
                        Kucsera Andrásné igazgató 
                        Págyor Józsefné pénzügy üi. 
                        Pazsitni Ferencné adóügyi ea. 
                        Wágnerné Fejes Mária könyvelő 
  Miklián Zsuzsanna nézsai lakos 
 
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.)       Javaslat az önkormányzat 2010. évi költségvetésére 
                   Előterjesztő: Kucsera András polgármester 



 

 
3.)        Javaslat a 2010. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására 

Előterjesztés: Kucsera András polgármester 
 

4.) Költségvetési intézmények átszervezése (óvoda, iskola) 
Előterjesztés: Kucsera András polgármester 

 
5.) Kérelmek elbírálása (Zárt ülés)    

 
A képviselő-testület (5 igen) egyhangú kézfelemeléssel a napirendi javaslatot elfogadja. 
 
Miklián Zsuzsanna napirend előtt 5 percre szót kér a képviselő-testülettől. 
 
A képviselő-testület a napirend előtt szót ad Miklián Zsuzsannának. 
 
Miklián Zsuzsanna: köszönti a képviselő-testületet és felháborodottan elmondja, hogy sajnos 
volt sok hó az elmúlt hetekben és volt salakszórás is bőségesen az önkormányzat részéről. 
Sajnos sokan nem merik felvállalni, ezért van itt, hogy ezt a sok szöget, vastörmeléket átadja. 
Most már legalább tudja, hogy az autója miért kapott defektet. Sok a fölháborodott ember, 
csak nem akarják felvállalni a dolgokat. Kéri, hogy aki, elrendelte a salakszórást, az most 
rendelje el annak összetakarítását is. 
 
Balogh István képviselő: ki rendelte el a salakszórást a közmunkásoknak? 
 
Kucsera András polgármester: csak ezzel rendelkezik az önkormányzat, nincs más 
szóróanyag. 
 
Balogh István képviselő: valóban nem volt a legszerencsésebb, mert széndarabokkal volt tele  
és közlekedni azokon nagyon rossz volt, főleg amikor odafagyott a járdára. 
 
Miklián Zsuzsanna: a Park utcában a korábbi években a nagy vízfolyást úgy oldották meg, 
hogy a Hűtőháznál gátolták el és vezették el, most fagerendákkal és szöges padlókkal v 
alakban vezetik a területére. Kéri, hogy ezt sürgősen oldja meg másképpen az önkormányzat. 
 
Panaszkodnak a közmunkások, hogy a saját szerszámaikkal dolgoznak, ásó, csákány stb, ami 
aztán, ha eltörök nincs. Sajnálja, hogy a nincstelen embereknek kell otthonról hozniuk a 
munkaeszközöket, hogy tudjanak dolgozni. Be kéne szerezni eszközöket. 
 
Majer Csaba képviselő nem jár az ülésekre, de erre már megkaptam a választ, hogy meg lett 
írásban keresve. 
 
Iskola ügy: személyeskedés nélkül mondja, hogy el kell gondolkodni azon, miért viszik 
Alsópetényből is Nógrádsápra a gyerekeket. Hozni kellene ide nem elengedni, mert 5-10 éven 
belül Nézsán nem lesz iskola. Meg kell fogni a fiatalokat is, ne menjenek el, vonzóvá kell 
tenni a települést. 
 
Balázs Ferenc képviselő: lehet, hogy ez a cél. 
 



 

Miklián Zsuzsanna: az óvoda dolgában is lépni kell, mert a 2 éves gyerekek megőrzését itt is 
meg kell oldani. El fognak menni a fiatalok, ha nem tudják a gyerekeiket óvodába-bölcsödébe 
elhelyezni. 
Ez amiket elmondtam a falunak a problémája!  
Megköszöni a meghallgatását és az ülésről elmegy. 
 
Pazsitni Tünde képviselő: a válaszra nem is kíváncsi? 
 
Kucsera András polgármester: senki nincs kötelezve arra, hogy saját munkaeszközzel 
dolgozzon. Sikerült pályázni eszközökre damilos és kerekes fűnyíróra, baltára, talicskára és 
egyéb kéziszerszámokra. 
 
Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő megérkezik az ülésre. 
A képviselő-testület létszáma 6 főre változik. 
 
 

1. Napirend tárgyalása 
 

Kucsera András polgármester: a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től tegnap 
megérkezett a tulajdonosi hozzájárulás a Nézsa 179/2 és 179/6 hrsz-ú ingatlanokat érintő 
ÉMOP-3.1.3-2008-450 azonosító számú „Nézsa önkormányzati járdák felújítása” című 
projektet megvalósítsa.  
 
Pályázatokról:  az óvodára nem tudtunk pályázni, mert  feltétel volt a 3 csoport működése. 
Jelenleg nálunk 1 csoportos az óvoda. 
Az iskolára benyújtottunk pályázatot az Önkormányzati Minisztériumhoz 13,3 MFt-ra 
homlokzati és nyílászárók cseréjére, valamint a tantermek padlóburkolatainak felújítására. 
Tavaly is pályáztunk és 10 MFt-ot nyertünk. 
 
Egészségügyi intézmények infrastruktúra fejlesztésére is lehet pályázni március 19-ig, 20-60 
MFt- közötti összegre. Egy sikerdíjas pályázatíró céggel vettük fel a kapcsolatot. Koczka 
László és egy szendehelyi tervező készíti a terveket és költségvetést. 53 MFt-ra összegre 
szeretnénk pályázni, ebből 33 MFt belső átalakítás és bővítésre lenne fordítva a többi orvosi, 
fogorvosi műszerek, számítástechnikai eszközök beszerzése lenne. Szerettük volna a 
gyógyszertárat is beépíteni, de a pályázat ezt nem engedi. 
 
Balázs Ferenc képviselő: nem tudom milyen alapokon áll az orvosi rendelő épülete, de 
eléggé vizesedik nem lehetne máshol ezt az egészségügyi épületet kialakítani? 
 
Kucsera András polgármester: 1950-60-as években épült betonfödémes épület, sajnos 
tetőteret nem lehet kialakítani, pedig jó lett volna lakásoknak. A tervezők megnézték és jónak 
minősítették az épületet, emeleti szintet nem kap az épület, csak bővítés lesz. 
 
Illegális hulladéklerakó felszámolására is fogunk pályázni AVE Városfenntartó Kft 
segítségével. Tavaly is pályáztunk, de nem nyertünk. 
  
Váci Kórházügy: a mai napon telefonon beszéltem a Váci Kórház titkárságával, ahol 
érdeklődtem, hogy létezik-e egy belső rendelkezés arra vonatkozóan, hogy a nézsai lakókat 
fogadják. Sajnos nemleges választ kaptam. Kérelmünk ott van. A mentősökkel is beszéltem, 



 

és tájékoztatni őket arról, hogy ha a váci kórháztól írásos engedélyt kapunk azonnal áttesszük 
az értesítést..  
 
Styevó Gábor közreműködésével további pályázatok készülnek a Sportegyesület 
támogatására, falunapi rendezvényre. Civil szervezetek is pályázhatnak. 
 
Az iskola is pályázik a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalhoz falunapi rendezvényre. 
 
A költségvetés elfogadása után pályázatot nyújtunk be a működésképtelen helyi 
önkormányzatok egyéb támogatására. 
 
Ma délután itt járt a Rétsági Rendőrkapitány Ferencsik Rajmond alezredes, és segítségét 
ajánlotta fel a polgárőrség megszervezéséhez. A megbeszélésen jelen voltak a megválasztott 
tisztségviselők is. Varga Roland is a körzeti megbízott. Ő is segítséget fog nyújtani a 
polgárőröknek. 
 
Káresemények-biztosítások: az óvodában csőtörés volt, a januári óraolvasáskor vették észre, 
hogy elfolyik a víz. Sikerült a hibát kijavítani. 
Az orvosi rendelőben és a hivatal épületében is dugulás volt.  
A biztosító nagyon alul értékelte a kárt.  
 
Sajnos alul vannak értékelve az épületeink. 
 
A tavaly nyert 10 millió forint az iskola felújítására lesz fordítva, a vizesblokk és a külső 
felújításra. Ebből az összegből 6 millió forintot külső felújításra kell fordítani. Önrész: 2,5 
millió forint. 
 
 
 
 

2. Napirend tárgyalása 

Kucsera András polgármester:  
ELŐTERJESZTÉSE  

a Képviselő-testület 2010. február 23-i ülésére 

Tárgy:  Nézsa Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetése  
 
Az előterjesztés tárgyalása az 1990. évi LXV Törvény (Ötv.) 12. §. (3). bekezdés alapján nyílt 
ülésen történik 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 
(továbbiakban: Áht.) 71. §-ában előírt kötelezettség alapján benyújtom a Nézsa Község 
Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet-tervezetét.  
 
A 2010. évi költségvetés tervezet összeállításánál a Magyar Köztársaság 2010. évi 
költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényt, az államháztartásról szóló törvény és az 
államháztartás működési rendjére vonatkozó 292/2009.(XII.19.) kormányrendelet előírásait, 



 

az ez évi költségvetést megalapozó képviselő-testületi döntéseket, a költségvetési koncepciót, 
a vonatkozó önkormányzati rendeleteket vettük figyelembe. 
 
A költségvetési rendelet-tervezet tartalmazza mindazon előirányzatokat - címenként, bevételi 
és kiadási előirányzat-csoportonként és a kiemelt előirányzatokat - melyeket a költségvetési 
törvény és egyéb jogszabályok előírnak, valamint a Képviselő-testület 2010. évre vállalt 
kötelezettségeit.  
2010. január 1-től változik a juttatási rendszer. 
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) módosítása 
által 2010. január 1.napjától a köztisztviselők cafetéria-juttatásra jogosultak. A Ktv. 
meghatározza azon juttatások körét, melyekből a köztisztviselő – a számára meghatározott 
keretösszeg erejéig - választhat, ezek:  
Üdülési csekk, meleg étkeztetés, iskolakezdési támogatás, helyi utazási bérlet, önkéntes 
kölcsönös egészség- és nyugdíjpénztári hozzájárulás, valamint internet használat.  
A törvény meghatározza a juttatás minimális összegét, mely az illetményalap ötszöröse 
(jelenleg 193.250 Ft) és a maximális összegét is, mely az illetményalap huszonötszöröse 
(jelenleg 966.250 Ft).  
A cafetéria juttatás törvényben meghatározott minimális összegére valamennyi köztisztviselő 
alanyi jogon jogosult. A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes 
juttatásokhoz kapcsolódó közterhek (adó) megfizetésére is, tehát ez bruttó összeget jelent, és a 
hatályos SZJA törvény szerint 25%-os adókötelezettség terheli a felsorolt juttatásokat. 
A köztisztviselők a jelenlegi, 2009. évre is érvényes szabályozás alapján ruházati 
költségtérítést (77.300,-Ft/év) és hidegétkezési utalványt (6000,-Ft/hó) kaptak alanyi jogon, 
melyek éves összege nettó 149.300 Ft.  
A törvény a juttatás kereteinek meghatározásakor nem differenciál, így 
pl. nem különbözteti meg a teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőt, vagy a 
besorolás, ellátott vezetői feladat szerint sem tesz különbséget a köztisztviselők között.  
Ez azt jelenti, hogy pl. a napi négy órában foglalkoztatott ügykezelő is megkapja a törvényi 
minimumot, ugyanakkor helyi differenciálási lehetőség hiányában egy teljes munkaidős 
vezető is ugyanakkora összegű juttatásra lesz jogosult. 
A közszolgálati szabályzatban a hivatali szervezet vezetője a jegyző határozza meg a 
juttatás részletes feltételeit  
 
A rendelet-tervezetben 5 fő  (polgármester, jegyző, 1 fő adóügyi előadó, 2 fő igazgatási 
előadó)  részére terveztük a cafetéria-juttatást: bruttó 338.000,-Ft/fő/év keretösszeggel 
kalkuláltunk. 
A közalkalmazottak vonatkozásában a nettó 6.000,-Ft/fő/hó meleg étkezési utalvánnyal 
számoltunk. 
 
A költségvetési tervezet tartalmazza ezen kívül a nem kötelezően ellátandó, a Képviselő-
testület vonatkozó határozataiban felvállalt feladatok finanszírozását. 
 
A 2010. évi költségvetés az előző évekhez hasonlóan fő elemeiben feszített, és 
végrehajtása során a korábbi éveknél nagyobb kockázattal kell számolni, mivel a  
tervezett iparűzési adóbevétel – az adómérték csökkentése, az adózási és adósbeszedési 
szabályok megváltozása, valamint a gazdasági világválság hatásának figyelembe 
vételével – túltervezett, teljesülése bizonytalan.  
 
A 2010. évi költségvetési javaslat összeállításánál a pénzügyi keretek leterheltsége miatt 
a következő prioritási sorrend felállításával teszünk javaslatot az ellátandó feladatokra: 



 

 
1.) Az előző évek gyakorlatának megfelelően továbbra is a legfontosabb feladat az 

intézmény-hálózat működőképességének fenntartása, a kötelező feladatok ellátása. 
 
2.)  A hitelszerződésekből adódó 2010. december 31-ig esedékes adósságszolgálat. 
 
3.) Az intézményi épületek állagmegóvása, energiatakarékos korszerűsítésének folytatása. 
 

3.) A község közterületeinek fenntartása. 
4.)  

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások: 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-ának megfelelően a 
költségvetés beterjesztésével egyidőben be kell mutatni az önkormányzat által nyújtott 
közvetett támogatásokat. 
 
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások három nagy csoportja: 

• a térítésmentes helyiséghasználat biztosítása, 
• adóelengedések, adómérséklések, adókedvezmények 
• az intézményekben méltányosságból adott térítési díj kedvezmények, valamint 
• az önkormányzat által nyújtott, lakásokkal kapcsolatos kedvezmények. 

 
1.) Térítésmentes helyiséghasználat 
 
Az ingyenes helyiséghasználatként adott közvetett támogatás 2010. évi mértéke: 0 Ft, 
 
2.) Adóelengedések, adómérséklések, adókedvezmények 
 

Az adóelengedések, adómérséklések és adókedvezmények formájában nyújtott közvetett 

támogatások éves összege 0 Ft. 

 
3.) Intézményi térítési díjakból adott méltányossági kedvezmények 
 
Az önkormányzat intézményeinek vezetői a jelenleg hatályos önkormányzati szabályozás 
alapján nem gyakorolhatnak méltányosságot a térítési díjak megállapításánál 
 
4.) Intézményi térítési díjakból adott méltányossági kedvezmények 
 

• a bérlakásokhoz kapcsolódó lakbér kedvezmények becsült összege 0 forint 
 

Az Önkormányzat 2010. évi hitelfelvételi korlátja 
 
Az államháztartás működési rendjének megfelelően az önkormányzat 2010. évi 
hitelképessége. Az önkormányzat 2010. évi hitelfelvételi korlátja ……………..forint. 
 
Egyéb törvényi előírások: 



 

 
Az államháztartási törvény 118. §-a tételesen meghatározza a költségvetési rendelet kötelező 
elemeit. Ennek megfelelően a rendelet-tervezet 13. sz. táblázata tartalmazza az 
önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2010-2012. közötti 
alakulását bemutató mérleget, a ……... sz. táblázat tartalmazza a 2010. évi előirányzat 
felhasználási ütemtervet. 
A többéves kihatással járó Képviselő-testületi döntések évenkénti bontását a rendelet-tervezet ……... 
sz. táblázata, a kötelező és nem kötelező feladatokat a rendelet-tervezet ………….. sz. táblázata 
tartalmazza.  
Az Ámr. 36. § (1) bek. l) pont alapján be kell mutatni az EU támogatással megvalósuló projektek 
bevételeit és kiadásait. A Képviselő-testület teljes körű tájékoztatása érdekében a rendelet-tervezet 
……. sz. táblázata az EU támogatással megvalósuló projekteken túl bemutatja az önkormányzat 
valamennyi folyamatban lévő pályázatát.  
 
 
 
Wágnerné Fejes Mária pénzügyi előadó előterjesztése: 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 71. § (1) 

bekezdése alapján az önkormányzatok költségvetési rendelettervezetét tárgyév február 15-ig 

kell benyújtani a Képviselő-testületnek. 

 
A helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmát az államháztartásról szóló törvény 
69. §-a, valamint Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének  ügyrendje 
szabályozza, amely szerint a költségvetési rendeletnek tartalmazni kell a működési és 
felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, ezen belül szakfeladatonként a személyi jellegű 
kiadásokat, a munkaadót terhelő járulékokat, a dologi jellegű kiadásokat, az ellátottak 
pénzbeli juttatásait, a speciális célú támogatásokat, a költségvetési létszámkeretet, illetve a 
helyi önkormányzat által kijelölt felhalmozások előirányzatait. 
 
Az önkormányzat költségvetésének összeállítására a Magyar Köztársaság 2010. évi 
költségvetéséről szóló CXXX. törvény elfogadását követően került sor. 
 
A költségvetés készítésére erősen rányomta bélyegét a koncepcióban már emlegetett 
recesszió. A feszültség növekedését eredményezik a szakmai jogszabályok évről-évre bővülő 
követelményei, amelyek teljesítéséhez nem biztosítanak elegendő többletforrást. A kötelező 
feladatok alulfinanszírozása azt eredményezi, hogy azoknál az önkormányzatoknál, ahol a 
helyi bevételek aránya alacsony, egyre inkább szűkül az önkormányzatok mozgástere, ezáltal 
a települések között évtizedek óta fennálló különbségek tovább növekednek. 
 
A költségvetés készítése során jogszabályi változások következtében az alábbi előírások 
figyelembe vételével készítettük el a település költségvetését. 
 
A 2010. január 1-jétől hatályos szabályozás szerint a minimálbér 71 500,-Ft helyett 73 500,- 
Ft lesz. 
 



 

2010. január 1. napjától változnak mind a foglalkoztató, mind a biztosított által fizetendő 
járulékok. Összességében sem a munkavállalótól levonandó, sem a munkaadó által fizetendő 
járulékok mértéke nem változik a 2009. II. félévében érvényes mértékekhez képest, de a 
munkavállalói és a munkaadói járulék helyett munkaerő-piaci járulék kerül bevezetésre.  
2010. évtől  a képviselőknek fizetendő tiszteletdíj után is 26 % társadalombiztosítási és 1 % 
munkaerő-piaci járulékot kell fizetni.  
 
A makrogazdasági tendenciák mellett a költségvetés készítéséhez konkrét, már ismert 
adatokkal, illetve várható és a megvalósítandó önkormányzati célok elérése érdekében 
tervezett bevételekkel és kiadásokkal számoltunk. 
Nézsa Község Önkormányzatának 2010. évre vonatkozó költségvetési javaslata a fenti elvek, 
előírások és információk ismeretében, valamint a Képviselő-testület által a 2009.évi  
határozattal elfogadott költségvetési koncepció irányelveinek figyelembevételével került 
összeállításra. 
 
 
 
Költségvetési bevételek: 
Nézsa Község Önkormányzata 2010-ben várhatóan 169 308 eFt kiadással számol és ehhez 
 
142 979 eFt bevételi forrással rendelkezik, figyelmen kívül hagyva a  26 329 eFt hitelt. 
A javaslatban a bevételi és kiadási oldal között 26 329 eFt-os hiány fedezetére azonos 
összegű hitelfelvétel került tervezésre. 
A hiány túlnyomó többsége a személyi kiadások növekedése és annak járulékvonzata, illetve 
az infláció nem elhanyagolható kihatása, valamint felhalmozási kiadásként tervezett 28 757 
eFt összegekből keletkezett. Ezen felhalmozási kiadásnak mindössze 22 500 eFt bevételi 
forrást lehet „összehozni”, nem igazán reális prognózissal, hiszen nyomott az ingatlanpiac, 
nincs kereslet az eladásra váró szolgálati lakás iránt, és a telkek értékesítése sem 100 %-os 
bevételi esély. Sok pályázási tervünk van, de azok saját forrását is nehéz fedezni, ezért azt 
javaslom T. Képviselő-testületnek, hogy a pályázat benyujtásakor döntsünk annak beadásáról, 
illetve önerő forrásának előteremtéséről. 
 
A központi költségvetésből származó működési célú támogatások jelentik az önkormányzati 
bevételek legjelentősebb hányadát. 
2010. évi költségvetésben az állandó lakóhely szerint az adózók által 2008. évre bevallott és 
az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által az önkormányzat közigazgatási területére 
kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a illeti meg az önkormányzatot, így idén az átengedett 
szja bevétel 9 998 eFt , tavaly 10 328 eFt volt. 
 
Az önkormányzatot illető normatív hozzájárulások összege 2009. évben 64 597 eFt volt, 
idén  51 467 eFt, 13 130 eFt-tal kevesebb, aminek oka a tanulólétszám csökkenése. Idén 
természetesen ennek figyelembevételével terjesztette elő az iskola költségvetési tervezetét. 
 
Azoknál a települési önkormányzatoknál, amelyeknél a helyben képződő személyi 
jövedelemadó bevétel és az iparűzési adóerő-képesség – a 2009. január 1-i lakosságszámra – 
együttesen számított egy főre jutó összege – 501-2000 fő közötti községek esetén -  nem éri el 
a 38 450 Ft/lakos nagyságot, a jövedelem-differenciálódásának mérséklésére kiegészítő 
támogatást kapnak. Az ebből származó önkormányzati bevétel 2010-ben  31 638  eFt lesz, 
tavaly 29 615 eFt volt. 
 



 

Az  egyes jövedelempótló ellátások támogatásának mértéke a 2008. és a 2009. évihez képest 
szűkült. Az ápolási díjként (járulékkal) kifizetett összegekből 90 % helyett idén csak a 75 %-
ra igényelhető központi forrás. Az időskorúak járadékának, a rendszeres szociális segélynek, a 
lakásfenntartási támogatásnak változatlanul 90 %-ára, a rendelkezésre állási támogatásnak 
változatlanul a 80 %-ára igényelhető támogatás. Amennyiben közcélú foglalkoztatást biztosít 
az aktívkorú rendszeres szociális segélyben részesülő ellátottak részére az önkormányzat,  úgy 
a támogatás mértéke 95 %. 
 
Az önkormányzat helyi iparűzési adóból származó bevétele 2 500 eFt, a magánszemélyek 
kommunális adójából származó bevétel 900 eFt, mely összeg   teljes mértékben felhalmozási 
bevételi forrásként viselkedik. Gépjárműadó várható bevétele 4 500 eFt összegel került a 
javaslatba. Önkormányzat lakbérbevétele várhatóan 1 400 eFt lesz A tervezés a 2009. évi 
tényleges adatok alapján történt, ezen nagyságrendeknek komoly a realitásuk. 
 
Saját bevételek az intézményi ellátási díjak, kamatbevételek,  bérleti díjbevételek, minimális 
bírságolási bevételek, továbbszámlázott esetleges szolgáltatási díjbevételek 9 086 eFt 
összegben várhatóak. 
 
Átvett pénzeszközként 11 200 eFt került a javaslatba, melyből 10 000 eFt a többcélú 
kistérségi társulástól várható, 600 eFt-ot a házi orvos, 600 eFt-ot pedig különféle pályázati 
lehetőségekből remélünk (ezek: rendezvények,  illetve esetleges egyéb támogatói 
lehetőségek) 
  
Hitel: 26 329 eFt összegben került forráshiány fedezeteként a tervbe. 
 
Költségvetési kiadások: 
 
Nézsa Község Önkormányzata 2010 évre összesen 169 308 eFt kiadást tervezett, melyből 
28 757 eFt felhalmozási kiadás, 140 551 eFt a működési kiadás. Szerepel az iskola kiadásában 
a 4 000 eFt-os legéndi munkaügyi per következménye is, amit már tényleg oda kell adnunk. 
A mőködési kiadások kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint oszlanak meg: 
 
- személyi juttatások:   69 742 eFt 
- foglalkoztatói járulékok:  18 080 eFt 
- dologi kiadások:   44 948 eFt 
- szociálpolitikai kiadások:    3 446 eFt 
- működési célra átadott pénzeszk:      4 335 eFt 
 
 
Felhalmozási kiadás: 
 
- utak, járdák felújítására  11 000 eFt 
- iskola felújítására           15 000 eFt 
- Észak-Kelet Region.Hull.lerakóhoz  1 704 eFt 
- fejlesztési hitel törlesztésére   1 053 eFt 
 
Szöveges előterjesztés 1.sz.melléklete a költségvetési bevételek 2010, és költségvetési 
kiadások 2010 számszaki kimunkálása, törekedve a teljesség igényére. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 



 

 
A kimunkált számszaki táblázatok és szöveges tájékoztató alapján szíveskedjék megtárgyalni 
és a rendeletet megalkotni Nézsa Község Önkormányzatának és intézményeinek 2010 évi 
költségvetésének vonatkozásában. 
 
 
Kucsera András polgármester: 
 
Rendeletalkotási javaslat:  

Javaslom a Képviselő – testületnek, hogy Nézsa község Önkormányzatának 2010. évi 

költségvetéséről szóló rendeletet alkossa meg. 

A rendelet-tervezet az előterjesztés melléklete.  

 

A rendelet mellékletei: 1-7 számú táblázat Nézsa Község Önkormányzat 2010. évi tervezett 

bevételeiről és kiadásairól és mérlegeiről 

 
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 (6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja. 
 
 
 
 

Nézsa Község Önkormányzata 
 Képviselő-testületének 

3/2010. (II.24.) 
Rendelete 

 az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 
 
 
Nézsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete 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.) Kormányrendeletben 

meghatározottakat a 2010. évi költségvetésről az alábbi 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. 
 
 

 
3. §. 

A képviselőtestület az önkormányzat 2010.évi költségvetésének 
a. kiadási főösszegét  169.308 eFt-ban 
b. bevételi főösszegét 142.979 eFt-ban 
c. költségvetés hiányát  26.329 eFt-ban 
állapítja meg. 
 
 
 

 
Költségvetési bevételek 

 
 

4. §. 

Az önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és 

felhalmozási cél szerinti részletezését a 2 .sz. melléklet tartalmazza. 

 
5. §. 

Az önkormányzat költségvetési szervei 2010. évi működési és felhalmozási bevételeit 

forrásonként – külön-külön címenként – a 3. sz. melléklet tartalmazza. 

 
Költségvetési kiadások 

 
 

6. §. 



 

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselőtestület a 

következők szerint határozza meg: 

 

 

Megnevezés    eFt 
 
Működési kiadások előirányzata összesen:  140.551 
ebből:  személyi jellegű kiadások  69.742 
 munkaadókat terhelő járulékok  18.080 
 dologi jellegű kiadások  44.948 
 működési célú pénzeszköz átadás  4.335 
 társ.- és szoc.pol.juttatások 3.446 
 
 
(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:  
 28.757 eFt. 
A felújítási és felhalmozási kiadásokból 
- a felújítások előirányzata  26.000 eFt  
-   felhalmozási célra átadott pénzeszköz                                 1.704 eFt 
-   felhalmozási hitel törlesztés                                                 1.053 eFt 
 
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásait az 5. sz. 
melléklet tartalmazza célonként. 
 
 
 

Költségvetési bevételek és kiadások 
 
 

8. §. 
 

(1) Az önkormányzat költségvetését feladatonként a 6. sz. melléklet tartalmazza bevételi és 
kiadási szempontból. 
 
(2) Az önkormányzat pénzmaradványa 9.687 eFt, melynek részletezését a 7. sz. melléklet 

tartalmazza. 

 
9. §. 



 

 2010-2011-2012. évekre a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat 

tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 8. sz. melléklet tartalmazza. 

 

Költségvetési létszámkeret, köztisztviselői illetményalap 

 
10. §. 

 (1) A képviselőtestület az önkormányzat létszámkeretét 36 főben állapítja meg. 
 
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a képviselőtestület a 4. sz. 
mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg. 
 

11. §. 
 

Az önkormányzat a köztisztviselői illetményalapot 38.650 Ft-ban hagyja jóvá 2010. évre 
vonatkozóan. 
 

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 
 
 

12. §. 

Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben 

megváltoztathatóak. 

 
13. §. 

A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. 
 

Záró rendelkezések 
 

 
14. §. 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010. január 01. 
napjától kell alkalmazni. 
 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
Kucsera András       Turcsán Mónika 
polgármester                jegyző 



 

 
1. számú melléklet 

 
 
 

Címrend a költségvetési rendelet 2. §. (3) bekezdéséhez 

 
 
 
 
 
 
 
 CÍM SZÁMA       CÍM NEVE 
 

1. Polgármesteri Hivatal 
 
2. Általános Iskola 
 

 3.     Óvoda 
 
 
 
 
 
 



 

 
    2. számú melléklet
     

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI TERVEZETT BEVÉTELEI FORRÁ SONKÉNT 
     
     

     

Bevételi forrás  Előirányzat összege Előirányzat jellege
megnevezése Összes Működési Felhalmozási Rendes
Alaptevékenység bevételei 3 890 3 890  3 890

Bérleti díj bevételek 1 500 1 500  1 500

Egyéb bevételek 0 0  

Kiszámlázott szolgáltatások ÁFÁ-ja 3 686 1 186 2 500 3 686

Kamatbevételek 10 10  

Intézményi működési bevételek  9 086 6 586 2 500 9 086

Helyi adók 3 400 3 400  3 400

Gépjárműadó 4 500 4 500  4 500

Pótlékok, bírságok 1 689 1 689  1 689

Önkormányzat sajátos működési bevételei 9 589 9 589   9 589

Önkormányzat felhalmozási bevételei 20 000  20 000 20 000
Önkorm. költségvetési támogatása és áteng. SZJA bevételei (2/a 
mell.) 93 104 93 104 0 93 104

Működési célú pénzeszköz átvételek 11 200 11 200   11 200

Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek 0  0 

Hitelfelvétel 26 329 36 266 0 36 266

Pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 169 308 146 808 22 500 
169 
308

 
 
 
       
       

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI -  CÍMENKÉNTI 
TERVEZETT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT 

      
      

Cím Gazdálkodási Bevételi forrás  Bevételi előirányzat 
Száma Neve jogkör megnevezése Működési Felhalmozási Összesen

1. 
Polgármesteri 
Hivatal önálló Összes bevétel 146 808 22 500 169 308

    Bevétel forrásonként    
    1.Int.műk.bevételek 6 586 2 500 
    2.Önkorm.saj.műk.bev. 9 589  



 

    3.Önkorm.ktg.vet.tám. 93 104  
    4.Műk.célú pe.átvétel 11 200  
    5.Felhalmozási bev.  20 000 
    6.Felhalm.célú pe.átv.    
    7.Hitelfelvétel 26 329  
    8.Pénzmaradv.ig.vétele   
        
2. Általános Iskola  önálló Összes bevétel 66 343   
    Bevétel forrása    
    1.Ktg.vetési támogatás 44 769  
    2.Felügy.szervtől    
       kapott támogatás 21 574  

3. Óvoda 
részben 
önálló Összes bevétel 12 132   

    Bevétel forrása    
    1.Ktg.vetési támogatás 6 208  
    2.Felügy.szervtől    
         kapott támogatás 5 924   
 
 
 
 
 

 
 
 

7. számú melléklet 
 
 

PÉNZMARADVÁNY 2009. ÉVRŐL 

 
 
 
 
  e Ft-ban 
01. Záró pénzkészlet  9.835 
02. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolás záró egyenlege 200 
03. Ktg.vet.aktiv átfutó elszámolások záró egyenlege 5.638 
04. Aktív függő elszámolások záró egyenlege 5.838 
05. Passzív függő elszámolások záró egyenlege 6.130 
06. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen: -292 
      (02+03+04-05) 
07. .Előző é.tartalékok.maradványa     0 
08. Tárgyévi helyesb.pénzmaradv.(01+06-07) 9.543 
09. .Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt  -907 
10. .Költségvetési kiutalás kiutalatlan támog.miatt 1.051 
 



 

11. Módositott pénzmaradvány 9.687 
     (08-09+10) 
12. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 9.687 
      - ebből működési célra kötelezettséggel terh.pénzmaradv:      1.199 
                  felhalmozási célú kötelezettséggel terh. pénzm.:         8.488 
 
 
 
Zachar Zénó alpolgármester megérkezik az ülésre. 
A képviselő-testület létszáma 7 főre változik. 
 
 

3. Napirend tárgyalása 
 
Kucsera András polgármester: 

 
E L Ő T E R J E S Z T É S E 

a Képviselő-testület 2010. február 23-i ülésére 
 
Tárgy: Javaslat a 2010. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására 
 

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

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 
Szt.) 37/A.§ (1) bekezdése értelmében a közfoglalkoztatás hatékony megvalósítása és az 
álláskeresési megállapodásban foglaltakkal való összhang biztosítása céljából - az állami 
foglalkoztatási szerv által szolgáltatott összefoglaló adatok, információk és előrejelzések 
alapján - egyéves időtartamra közfoglalkoztatási tervet kell készíteni. A közfoglalkoztatási 
terv tervezetét a polgármester előzetes véleményezésre megküldi az állami foglalkoztatási 
szervnek, az érintett települési kisebbségi önkormányzatoknak, illetve a 2000 fő feletti 
települések esetében a helyi szociálpolitikai kerekasztalnak. Az állami foglalkoztatási szerv, a 
települési kisebbségi önkormányzat és a szociálpolitikai kerekasztal a közfoglalkoztatási terv 
tervezetével kapcsolatos véleményéről annak kézhezvételétől számított tíz munkanapon belül 
tájékoztatja a települési önkormányzatot. Amennyiben az állami foglalkoztatási szerv, a 
települési kisebbségi önkormányzat és a szociálpolitikai kerekasztal határidőben nem 
nyilvánít véleményt, úgy kell tekinteni, hogy a közfoglalkoztatási terv tervezetében 
foglaltakkal egyetért. A települési önkormányzat képviselő-testülete az állami foglalkoztatási 
szerv, a települési kisebbségi önkormányzat és a szociálpolitikai kerekasztal véleményének 
ismeretében a közfoglalkoztatási tervet évente február 15-ig fogadja el. 
A közfoglalkoztatási tervet az elfogadását követő 5 napon belül meg kell küldeni a 
kincstárnak, valamint az állami foglalkoztatási szervnek. Ha a települési önkormányzat a 
közfoglalkoztatási tervet február 15-ig nem fogadja el, akkor az elfogadott közfoglalkoztatási 
tervnek a kincstárhoz történő megérkezéséig a kincstár visszatartja a közcélú foglalkoztatásra 
a 124. § (2) bekezdése szerint biztosított állami támogatás 15%-át. 
 
Első ízben 2009-ben kellett elkészíteni a közfoglalkoztatási tervet, melyet a Képviselő-testület 
2009. március 12-i ülésén 15/2009. (03.17.) önk. számú határozatával hagyott jóvá. 



 

 
Újra átgondolva a közcélú foglalkoztatás megszervezését javaslom a képviselő-testületnek, 
hogy a jövőben a rendelkezésre állási támogatásban részesülők számára történő munka 
szervezését a jövőben is saját intézmény rendszerén belül oldja meg.  
Ellátandó feladatok: 
Polgármesteri Hivatal igazgatási csoportja: 

-  (közcélú munkára „alkalmas”) RÁT-osok nyilvántartása, 
- munka alkalmassági vizsgálatra történő beutalásának kezdeményezése, 
- nyilatkoztatás a munka elfogadásáról, 
- kapcsolattartás az önkormányzati intézményekkel, gazdasági társaságokkal a 

folyamatos foglalkoztatás érdekében (munkahelyek felkutatása), 
- az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 

27.) Kormányrendelet 6. számú melléklete szerint visszaigényli a közcélú 
foglalkoztatással összefüggő támogatást, 

- szerződéskötés előkészítése a foglalkozás egészségügyi vizsgálatot végző 
egészségügyi szolgáltatóval. (egyszeri tevékenység) A MK téríti a vizsgálatok díját, ha 
az egészségügyi szolgáltatóval háromoldalú szerződésben köti az önkormányzat a 
megállapodást a RÁT-osok előzetes munkaügyi vizsgálatára, 

- kapcsolattartás a Munkaügyi Központtal. 
 

- munkavégzés helyének megfelelő intézménnyel, szervezettel megállapodást köt. 
(intézményenként egyszeri tevékenység) Kiterjed a kapcsolattartásra, jelentési 
kötelezettségre, nyilvántartás vezetésére, jelenléti ív, szabadságolással kapcsolatos 
feladatok megosztására, 

- közcélú foglalkoztatottanként munkaszerződést köt a foglalkozás-egészségügyi 
vizsgálat alapján közcélú munkára alkalmas személlyel, 

- ellátja a közcélú foglalkoztatottat a munkához jogszabályilag szükséges védő-, 
munkaruhával, munkaeszközzel, melyet az önkormányzat egy összegű keretben 
biztosít a feladat ellátásához, 

- kapcsolattartás a MÁK illetékes ügyintézőjével. 
 
A 2010. évi terv előkészítése során is az intézményvezetőktől érkezett igények alapján 
meghatároztuk a valóban ellátandó közfeladatokat és az ehhez kapcsolódó létszámot, melyet 
feltüntetünk a táblázatokban. 
A közfoglalkoztatási terv elkészítéséhez szükséges adatszolgáltatás végett megkerestük a 
Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Rétsági Kirendeltségét (továbbiakban: 
Munkaügyi Központ). A terv elkészítéséhez a rendelkezésünkre álló adatokból elemeztük a 
rendszeres szociális segélyezettek, valamint az aktív korúak ellátására jogosultak létszámát, 
életkorát, iskolai végzettségét, háztartásuk formáját, stb. 
 
A Munkaügyi Központ adatszolgáltatása, az intézmények által beküldött anyagok, valamint a 
rendelkezésünkre álló egyéb információk alapján elkészítettük a közfoglalkoztatási terv 
tervezetét, melyet előzetes véleményezésre megküldtünk a Munkaügyi Központnak. 
Amennyiben az év folyamán, a közcélú foglalkoztatási igénynövekedés vagy csökkenés a 
tervben meghatározott létszámigény 10 % -ot meghaladja a közfoglalkoztatási tervet 
módosítani kell a Szt. 37. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint. 
 
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat 
tárgyalja meg és Nézsa Község Önkormányzatának 2010. évi közfoglalkoztatási tervét 
fogadja el, mely a határozati javaslat mellékletét képezi. 



 

 
Határozati javaslat a Képviselő-testület részére: 

 
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
határozat mellékletét képező, Nézsa Község Önkormányzatának 2010. évi közfoglalkoztatási 
tervét jóváhagyja.  

 
Határid ő:  azonnal 
Felelős: polgármester 
A határozat végrehajtását végzi:  igazgatási csoport 
      
 
A támogató döntéshez az Ötv. 15. § (1) bekezdés 1. fordulata, valamint az SZMSZ 44. § (5) 
bekezdés f) pontja alapján minősített többség szükséges. 

 
A határozathozatal az Ötv.12.§ (6) bekezdése, valamint az SZMSZ 45.§ (2) bekezdése alapján 
nyílt szavazással történik. 
 
Az elnök szavazást kér. 
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli. 
 
 
 
8/2010.(II.23.) számú kt határozat 
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
határozat mellékletét képező, Nézsa Község Önkormányzatának 2010. évi közfoglalkoztatási 
tervét jóváhagyja.  
Határid ő:  azonnal 
Felelős: polgármester 
A határozat végrehajtását végzi: igazgatási csoport 
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                                        céljai. 
 
2./                                   Elvégzendő feladatok, ütemezésük, létszám összetétel 
 
3./                                  Finanszírozás 
 
 
4./                                    A 2009. év közfoglalkoztatási tapasztalatainak                  
                                        értékelése. 
 
 
 
 
1. Település bemutatása: 
 
 
Nézsa község 1122 fő lakosú elöregedő település ahol a munkaképes lakosság 
túlnyomó része kijáró illetve a helyi szolgáltatási és igazgatási ágazatban 
dolgozik. 
Nem rendelkezik meghatározó iparral és ez a helyi foglalkoztatás egyik jelentős 
problémája. A korábbi mezőgazdasági nagyüzem, majd a műtőház megszűnése 
után a helyi munkalehetőség  jelentősen csökkent.  A településen említésre 
érdemes foglalkoztatás a műanyag feldolgozás területén van ahol a kettő 
feldolgozó vállalkozás felvesz néhány munkaerőt. 
 
A munkaerőpiac beszűkülése településünket is jelentősen érinti. A korábban is 
magas állásnélküli létszám a válság hatására jelentősen emelkedett. Igen magas 
a szociális segélyezettek létszáma ami jelentős probléma az önkormányzati 
gazdálkodás és a települési közhangulat terén egyaránt. Az önkormányzatnál 
korábban működött közcélú és közhasznú foglalkoztatás korlátozott mértékű 
alkalmazást tett lehetővé és jelentős tehernek bizonyult pl. a 30 %-os önrész 
biztosítás illetve az egyéb foglalkoztatási feltételek eszközök felszerelés stb. 
biztosítása. 
 
A településen jelentős az önkormányzati tulajdonú közterület, közút, járda, 
vízelvezető, zöldfelület, stb. melynek karbantartása és tisztántartása nem 
megoldott munkaerő kapacitás hiánya miatt. A faluközpont parkja közel 6o 000 



 

m2  közlekedőivel fás és cserjés területeivel rendezetlen ahol jelentős számú 
munkaerő foglalkoztatható. A temetőkert zöldfelülete kerítése és 
szeméttárolóinak felszámolása is jelentős munkaerőt igényel. Az intézményi és 
sport területek rendbetartása szintén fontos feladat.. 
 
A közfoglalkoztatási program keretében esély nyílik a települési közfeladatok 
elvégzésének szélesebb körű és teljesebb megoldására valamint a foglalkoztatási 
problémák támogatott enyhítésére. 
 
 
2. Elvégzendő feladatok: 
 
Az önkormányzatra háruló közfeladatok elvégzésének csoportosítása 
munkanemenként: 
 
Közterületek, járdák tisztántartása, kisebb javítások elvégzése 
Zöldfelületek karbantartása, fűnyírás, gyommentesítés 
Kertészeti munkák, ültetés, ásás, kapálás, metszés. 
Park területek gondozása, kialakítása. 
Sport területek tisztántartása, fűnyírás 
Fásítási program, cserje és facsemete ültetés 
Vízfolyások karbantartása, tisztítása 
Intézményi épületek és ingatlanok általános és rendkívüli takarítása, kisebb 
javítások végzése. 
Települési kiértesítések végzése 
Települési és külterületi hulladék mentesítés 
Illegális hulladék elhelyezés megakadályozása, őrzés figyelőszolgálat 
Szerszámok javítása, karbantartása 
Padlások, raktárak, tárolók rendbetétele, mosás takarítás 
 
 
Feladat ellátási helyenként  végzendő munkák csoportosítása: 
 
Általános Iskola és Óvoda a település és az önkormányzat legnagyobb 
intézménye. Épülete, udvara környéke és létesítményei igen sok feladatot rónak 
az önkormányzatra. 
Az épület padlásterét és pincéjét ki kell takarítani, a felesleges anyagokat el kell 
szállítani 
Az udvart és környékét rendszeresen takarítani és füvet nyírni. A nyári szünidő 
kötelező tisztasági karbantartása és kisjavítások elvégzése során a 
közmunkásokat kisegítőként tudjuk foglalkoztatni, bútor mozgatás, szállítás, 
takarítás és kisegítő feladatokra. Az év során tervezett épület felújítási munkák 



 

során segédmunka végzés és az udvari épület körüli eszközöket javítása, festése 
tisztántartása is közmunkaerővel végezhető. 
 
Gyermeki Csodakert Óvoda az önkormányzat másik meghatározó intézménye, 
melynél az udvar és kert területek rendszeres fűnyírása, gyom mentesítése, 
takarítás a feladat. Az udvaron lévő fák nyesése és a hulladék eltakarítása, a 
kerítések karbantartása, javítása, festése a közmunkás feladat. 
 
Szociális és sport területen közmunkával oldjuk meg az ételszállítást, a sport 
felszerelések mosását az öltözők, mosdók takarítását, a sport rendezvények előtti 
és utáni hulladék gyűjtés és tisztántartási munkákat. 
 
Zöldfelület karbantartás az önkormányzat legjelentősebb nyári munkaerőt és 
eszközt igénylő közfeladata. A település parkja mintegy 6 hektár, sport területei 
közel másfél hektár melyek fűnyírása, a cserjés fás területek karbantartása, a 
területek hulladék mentesítése jelentős közmunkaerőt igényel. 
 
Temető és környéke zöldfelületeinek tisztántartása, fák, bokrok nyesése, 
hulladék eltávolítás, 
facsemete és cserje telepítés, szertartások előtti takarítási műveletek végzése 
közmunkával történik. 
Középületek, Eü. létesítmények környéke, közlekedőink zöldmunkái, 
takarítása, virág ágyások művelése, metszése, gondozása, avar és gyep 
gereblyézés szintén közmunka. 
 
Vízelvezetések, járdák. A településen az ingatlanok előtti járda és vízelvezetők 
karbantartása, tisztántartása az ingatlan tulajdonosok feladata, azonban jelentős 
mennyiségű önkormányzati járda és vízelvezető árok rendben tartása, fűnyírás, 
hó eltakarítás, jégmentesítés, járdák mentén húzódó sövények metszése, 
takarítása közmunkás feladat. 
 
Illegális hulladék lerakók. A település kivezető útjai mentén elsősorban a 
földutaknál az illegálisan elhelyezett hulladékok begyűjtése, terület rendezése és 
az illegális hulladék elhelyezés megakadályozása is közmunkás feladat. 
 
 
Rendelkezésre álló munkaerő csoportosítása: 
 
Az önkormányzat látókörében lévő lehetséges munkaerő státusz, életkor, nemek 
szerinti megoszlását az alábbiakban szemléltetjük: 
 
 
 



 

Életkor szerint:                     35 évnél fiatalabb                         5 fő 
 
                                               35 – 55 év között                        28  „ 
 
                                               55 év felett                                    6  „ 
                                                              ---------------------------------------------- 
                                                           Összesen                         39  fő 
 
 
Végzettség, képzettség szerint: 
 
                                              8 általánosnál kevesebb              1  fő 
 
                                              8 általánost végzett                     16  „ 
 
                                              Szakmunkás                               19 „ 
 
                                              Érettségi                                       2  „ 
 
                                             Felsőfokú képzettség                     1  „ 
 
                                                           --------------------------------------------- 
                                                            Összesen                       39  fő 
 
Foglalkoztatás ütemezése. 
 
 A rendelkezésre álló létszámot lemorzsolódásokat is figyelembe véve január 
hónaptól a támogatási rendelet szerinti 90 napra, majd az állást találók illetve 
időközben állásukat elvesztők figyelembevételével további meghatározott időre 
alkalmazzuk. 
 
 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete tárgyalta a közfoglalkozás 
területén kialakult helyzetet és a jogszabályi lehetőségek kihasználása, valamint 
a foglalkoztatás területén kialakult helyzetre tekintettel a nyilvántartásban lévő 
valamennyi állás nélküli személynek foglalkoztatási lehetőséget biztosít. 
Ezen cél érdekében a polgármesteri hivatal elvégeztette a nyilvántartott 
személyek üzemorvosi alkalmassági vizsgálatát ahol valamennyi nyilvántartott 
személy egészségügyileg munkavégzésre alkalmasnak bizonyult. 
 
Az önkormányzat döntött arról is, hogy a közfoglalkoztatással kapcsolatos 
munkáltatói feladatokat és költségeket  munkabér önrész, felszerelések, 
szerszámok, stb. vállalja ill. biztosítja. 



 

 
A közfoglalkoztatással kapcsolatos állami feladatok szabályozása új fogalommal 
ill. kategóriával egészült ki RÁT, rendelkezésre állási támogatás, mely rendszer 
ösztönzi a közfoglalkoztatókat a nyilvántartottak minél szélesebb körű 
alkalmazására, foglalkoztatására. 
 
A foglalkoztatás ütemezése negyedévek szerint: 
 

Első negyedév: 
 
Településtisztasági feladatok. 
Hóeltakarítás, jégmentesítés, kerti munkák, park takarítás, bútorjavítás, 
bútormozgatás, intézmények környezetének rendben tartása, buszmegállók 
rendbentartása 
Munkaerőigény: 9 férfi  4 nő  
 
Egészségügyi és szociális tevékenységek: 
Ételkiszállítás, konyhai kisegítés 
Munkaerőigény: 3 nő 
 
Kisegítő tevékenységek: 
Portaszolgálat, kézbesítés, ügyviteli feladatok, takarítás 
Munkaerőigény: 1 nő 
 
Művelődési tevékenység: 
Könyvtár, rendezvényszervezés, teleház vezetés, honlap készítés, frissítés 
Munkaerőigény: 1 férfi 
 
 
 
 

Második negyedév: 
 
Településtisztasági feladatok. 
kerti munkák, park takarítás, gyomtalanítás, parlagfű irtás, intézmények 
környezetének rendben tartása, festés, kerítésjavítás, bútorjavítás, 
bútormozgatás, játszóterek karbantartása, falfirkák eltüntetése, buszmegállók 
rendbentartása 
Munkaerőigény: 15 férfi  5 nő  
 
Egészségügyi és szociális tevékenységek: 
Ételkiszállítás, konyhai kisegítés 
Munkaerőigény: 3 nő 



 

 
Kisegítő tevékenységek: 
Portaszolgálat, kézbesítés, ügyviteli feladatok, takarítás 
Munkaerőigény: 1 férfi  2 nő 
 
Művelődési tevékenység: 
Könyvtár, rendezvényszervezés, teleház vezetés, honlap készítés, frissítés 
Munkaerőigény: 1 férfi 
 
 

Harmadik negyedév: 
 
Településtisztasági feladatok. 
kerti munkák, park takarítás, gyomtalanítás, parlagfű irtás, intézmények 
környezetének rendben tartása, festés, kerítésjavítás, bútorjavítás, 
bútormozgatás, játszóterek karbantartása, falfirkák eltüntetése, buszmegállók 
rendbentartása 
Munkaerőigény: 15 férfi  5 nő  
 
Egészségügyi és szociális tevékenységek: 
Ételkiszállítás, konyhai kisegítés 
Munkaerőigény: 3 nő 
 
Kisegítő tevékenységek: 
Portaszolgálat, kézbesítés, ügyviteli feladatok, takarítás 
Munkaerőigény: 1 férfi  2 nő 
 
Művelődési tevékenység: 
Könyvtár, rendezvényszervezés, teleház vezetés, honlap készítés, frissítés 
Munkaerőigény: 1 férfi 

Negyedik negyedév 
 
Településtisztasági feladatok. 
Lombok eltakarítása, kerti munkák, park takarítás, bútorjavítás, bútormozgatás, 
intézmények környezetének rendben tartása, buszmegállók rendben tartása, hó 
eltakarítás, jégmentesítés 
 
Munkaerőigény: 9 férfi  3 nő  
 
Egészségügyi és szociális tevékenységek: 
Ételkiszállítás, konyhai kisegítés 
Munkaerőigény: 3 nő 
 



 

Kisegítő tevékenységek: 
Portaszolgálat, kézbesítés, ügyviteli feladatok, takarítás 
Munkaerőigény: 1 férfi  2 nő 
 
Művelődési tevékenység: 
Könyvtár, rendezvényszervezés, teleház vezetés, honlap készítés, frissítés 
Munkaerőigény: 1 férfi 
 
3. Finanszírozás: 
 
Tervezett foglalkoztatás:   
 
Felsőfokú végzettségűek foglalkoztatásának költsége: 
115.000 Ft + 31.050 Ft (járulékok) = 146.050 Ft/fő/hó 
 
Ütemezése: 
1 főt kívánunk alkalmazni egész évben, költsége a következők szerint alakul: 
 
1 fő x 146.050 Ft x 3 hó = 438.150 Ft/negyedév 
Éves szinten: 1.752.600 Ft 
 
 
Szakmunkás, ill. középfokú iskolai végzettségűek foglalkoztatásának költsége: 
92.000 Ft + 24.840 Ft = 116.840 Ft 
 
Ütemezése: 
3 főt kívánunk alkalmazni egész évben. 
 
3 fő x 3 hó x 116.840 Ft = 1.051.560 Ft/negyedév 
Éves szinten: 4.206.240 Ft 
 
Segédmunkás munkakörben való foglalkoztatás költsége: 
73.500 Ft + 19.845 Ft (járulékok) =  93.345 Ft/fő/hó  
 
Ütemezése: 

I. negyedév  
14 fő x 93.345 Ft x 3 hó = 3.920.490 Ft 
 

I. negyedév 
23 fő x 93.345 Ft x 3 hó = 6.440.805 Ft 
 

 
III.      negyedév 



 

 23 fő x 93.345 Ft x 3 hó = 6.440.805 Ft 
 
IV. negyedév 
15 fő x 93.345 Ft x 3 hó = 4.200.525 Ft 
 
Éves szinten: 21.002.625 Ft 
 
Foglalkoztatás költsége mindösszesen: 26.961.465 Ft 
 
Ebből    - önkormányzati forrás:               1.348.073 Ft 
              - központi költségvetésből:         25.613.392 Ft              
 
 
 
 
4. A 2009. év közfoglalkoztatási tapasztalatainak értékelése 
 
A 2009. évi közfoglalkoztatási terv szerint a közfoglalkoztatásra mindösszesen 
15.104.700 Ft lett betervezve, melyből önkormányzati önerő 755.235 Ft, 
Központi költségvetési finanszírozás 14.349.465 Ft.  
 
A terv szerint havonta átlagban 15 fő foglalkoztatása lett betervezve. 
 
2009. év tényleges alakulása szerint 
527.595 Ft lett önkormányzati önerőből finanszírozva, 
10.024.304 Ft pedig központi költségvetésből. 
Ez mindösszesen 10.551.899 Ft. 
A foglalkoztatottak havi átlagos létszáma 11 fő volt. 
 
Az összehasonlítást az alábbi táblázat szemlélteti: 
 

A közfoglalkoztatás alakulása finanszírozás és foglalkoztatás szerint 
2009 

 
 Önerő 

(Ft) 
Központi 
költségvetés.(Ft) 

Összesen 
Ft 

Fő 

Terv 755.235 14.349.465 15.104.700 15 

Teljesítés 527.595 10.024.304 10.551.899 11 

Különbözet 227.640   4.325.161   
4.552.801 

  4 

 
 
 



 

Mindezek alapján elmondható, hogy az önkormányzat a közfoglalkoztatási 
tervben foglaltakon belül maradt mind a foglalkoztatás létszámát, mind a 
finanszírozás összegét tekintve.  
 
 
 

4. Napirend tárgyalása 
 
Kucsera András polgármester: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Legénd-i 
pedagógus munkaügyi per kapcsán Mezei Csilla elmaradt bérének kifizetésére a megigényelt 
hitelt folyósította az OTP Bank. A Hitelszerződés aláírásra került és a 3 millió forint 
ugyanúgy mint a többi pályázati pénz lekötésre került. Erről már korábbi ülésen szó volt, de 
jóváhagyó döntéssel erősítse meg a képviselő-testület, hogy a Befektetési Alap által 
kibocsátott befektetési jegyet megvette. Az önkormányzatot képviselő ügyvédnő levélben 
fogja megkeresni a Legénd Önkormányzatát képviselő ügyvédet a peren kívüli egyezség 
megkötése tárgyában. Amennyiben ez sikertelen lesz, úgy a kártérítési pert megindítjuk. A 
hitel törlesztése 2010. március 28-tól kezdődik 2011. február 10-ig, 250.000,-Ft/hó összeggel. 
 
Az elnök szavazást kér  a 3 millió forint befektetési jegy megvásárlására. 
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli. 
 
9/2010.(II.23.) számú kt határozat 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a 3 millió forint éven 
belüli lejáratú hitel - amely Mezei Csilla elmaradt munkabér kifizetése céljára lett felvéve – 
összegből az Önkormányzat a Befektetési Alap által kibocsátott befektetési jegyet vásároljon. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: a polgármester 
 
 
Kucsera András polgármester: Ismét eltelt egy év, ezért a munkabérhitelek zavartalan és gyors 
intézése érdekében az OTP Bank Nyrt. emlékeztetőül ismét elküldte a munkabérhitellel  kapcsolatos 
levelet: 
 
A havi munkabérhitel legmagasabb összege az éves bérelőirányzat (MÁK űrlapon szereplő összeg) 
1/12 része. 
 
2009. évtől a munkabérhitel felvételéhez képviselőtestületi határozat benyújtása szükséges, ( évente 
csak egy alkalommal) melynek tartalmaznia kell a következőket: 
Javaslat: 
 

„Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bérjellegű kifizetések 
finanszírozása céljából 2010. évben havonta maximum 5.800.000.- Ft azaz 
Ötmillió-nyolcszázezer forint összegű munkabérhitel felvételéről dönt. 
 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a bankszámlaszerződés 
alapján havonta igényelhető munkabérhitelt a mindenkori éves költségvetésben 
meghatározott személyi juttatások figyelembe vételével  határozza meg, továbbá, 
hogy a hitelt a folyósítást követő 30 napon belül a részére folyósított állami 
támogatásból visszafizeti.  
 



 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert (és a jegyzőt) a hitel 
felvételével kapcsolatos intézkedések megtételére.” 

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

 
10/2010.(II.23.) számú kt határozat 

Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete testülete a bérjellegű 
kifizetések finanszírozása céljából 2010. évben havonta maximum 5.800.000,-Ft 
azaz  Ötmillió-nyolcszázezer forint összegű munkabérhitel felvételéről dönt. 
 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a bankszámlaszerződés 
alapján havonta igényelhető munkabérhitelt a mindenkori éves költségvetésben 
meghatározott személyi juttatások figyelembe vételével  határozza meg, továbbá, 
hogy a hitelt a folyósítást követő 30 napon belül a részére folyósított állami 
támogatásból visszafizeti.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert (és a jegyzőt) a hitel 
felvételével kapcsolatos intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal. 
Felelős: a polgármester 

 
 
Kucsera András polgármester: elmondja, hogy 2010. február 19-én Tóth Károly és Tóth 
Károlyné a 411/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai ingatlanuk 486 m2 nagyságú részét Nézsa 
Község Önkormányzatának ajándékozták, amelyet az Ajándékozási szerződés – telekhatár 
rendezési okirat – rögzíti. A telekhatár rendezést Rétság Város Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatal mint I. fokú építésügyi hatóság 219-2/2010. számú jogerős 
határozatával engedélyezte. 
 
Az AP Módszer Gazdasági Tanácsadó Kft (1111. Budapest, Budafoki u. 16.) megküldte a 
Frigoland Kft „Fa” felszámolási eljárásának első évéről szóló jelentést. Hitelezői igényünk 
egyelőre a sor végén áll. 
 
Ismertetésre kerül Nézsa Község önkormányzata éves ellenőrzési jelentés a 2009. évi belső 
ellenőrzési tevékenységről 
A jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
Javasolja a jelentés elfogadását. 
 
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli. 
 
11/2010.(II.23.) számú kt határozat 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi éves összefoglaló ellenőrzési 
jelentést megtárgyalta és elfogadta. 
A határozatról értesül: Gyermeki Csodakert Óvoda Vezetője 
                                     Általános Iskola és Óvoda Igazgatója 
                                     Belső Ellenőrzési Vezető 



 

 
Kucsera András polgármester: a közoktatási intézményeink átszervezésével kapcsolatban  
37/2009.(V.26.) számú és 38/2009.(V.26.) számú képviselő-testületi határozatokban döntés 
született. Az óvoda beintegrálása a társulásba, és az iskola vonatkozásában az önállóan 
működő és gazdálkodó jogkör megszüntetése.  
 
A MÁK-kal történt egyeztetés során azt a javaslatot kaptuk, hogy 2011.január 1-től 
szervezzük át az iskola gazdálkodási jogkörét.  
 
Időközben Legénd önkormányzata is jelezte, hogy óvodáját társulás keretében kívánja 
működtetni.  
Ismertetésre kerül Legénd Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010.(II.15.) számú 
Határozata. 
( a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
2010. február 17-én  megkerestük az Oktatási Hivatalt (3525. Miskolc, Széchenyi út  
103.) közoktatási szakértő ajánlás ügyben. A közoktatási  
intézmények átszervezésével kapcsolatban a jogszabály ezt kötelezően előírja. A szakértői  
anyag Nézsa és Legénd elemzését tartalmazza. 
 
Ezt követi majd az intézmények dolgozóinak, szülői munkaközösségek, kisebbségi  
önkormányzatok véleménye, de ezeket az intézmények vezetői fogják bonyolítani.  
 
A szakértői véleményt meg kell küldeni a Nógrád Megyei Önkormányzatnak is  
véleményezésre. 
 
Javasolom, hogy újabb döntés szülessen az intézmények átszervezéséről. A határidő május  
15. ez tavaly március 31. volt, eddig a döntéseket meg kell hozni az  
önkormányzatoknak. Most több idő áll rendelkezésre. 
 
Zachar Kázmérné vezető óvónő: az óvoda működésének átszervezésével kapcsolatban  
szeretnénk további átszervezést is megvalósítani. Az egységes óvoda-bölcsőde kialakítását 
2010. szeptemberétől. Ebben az esetben meg kell keresni a Bölcsödei Módszertani Intézetet. 
Külön normatíva igényelhető a 2. életévüket betöltött gyerekekre. Az egyik óvónő már 
megkezdte a tanfolyami képzést Néhány szülő jelezte, hogy igénybe venné a bölcsődei 
ellátást. A település előnyére válna, ha biztosítva lenne ez az ellátás is.  
 
Kucsera András polgármester: javasolom, hogy ne kapkodjunk a bölcsödével, legyen írásos 
előterjesztés pénzügyi számítással. 
 
A közoktatási törvény 102.§ (2) bekezdése értelmében a képviselő-testület dönt a közoktatási 
intézmény átszervezéséről, megszűntetéséről. 
Az intézményátszervezés a közoktatási törvény 121.§ (1) 15. pontja szerint. 
Az átszervezés eljárási lépései: 

1. szándéknyilatkozat – elvi döntés 
2. vélemények beszerzése 
3. döntés 
4. költségvetési rendelet módosítása 
5. az esetleges létszámcsökkentések lebonyolítása 
6. intézményi dokumentumok, szabályzatok módosítása, jóváhagyása 

 



 

Javasolom, hogy a képviselő-testület fejezze ki szándékát arra vonatkozóan, hogy a Gyermeki 
Csodakert Óvodát tagintézménnyé teszi az Általános Iskolának és azt 2010. augusztus 1-től 
társulásban működteti. 
Továbbá támogatásra javasolom  a Legéndi Napközi Otthonos Óvoda beintegrálódását az 
Általános Iskolába és társulásban történő működtetését.  
Mindkét településen biztosított az óvodai nevelés. 
Az intézmények beintegrálódása a szülőknek, gyerekeknek aránytalan teherrel nem jár, a 
jelenlegi színvonal mellett hatékonyabb és költségkímélőbb működtetésre és többlet 
normatívák igénylésére ad lehetőséget, mindez az önkormányzat költségvetésére is pozitív 
hatással lesz. 
A szolgáltatás színvonala egyáltalán nem szenved hátrányt. 
A véleményezi eljárást követően dönthet a képviselő-testület az intézmény átszervezéséről, 
megszűntetéséről. 
 
Határozati javaslat: 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Gyermeki Csodakert Óvoda 
(2618. Nézsa, Szondi út 48.) átszervezéséről szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta. 
 
1.Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatási törvény 88.§ (4) bekezdése 
értelmében a Gyermeki Csodakert Óvoda (2618. Nézsa, Szondi út 48.) intézményét 2010. 
augusztus 1-től tagintézménnyé teszi a nézsai Általános Iskolának és azt társulásban 
működteti. 
 
2. Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a legéndi Napközi Otthonos 
Óvoda beintegrálását a nézsai Általános Iskolába és annak társulásban történő működtetését. 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert az intézkedések további megtételére. 
Határidő: azonnal. 
Felelős: a polgármester. 
 
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. 
 
12/2010.(II.23.) számú kt határozat 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Gyermeki Csodakert Óvoda 
(2618. Nézsa, Szondi út 48.) átszervezéséről szóló előterjesztést, és az alábbi (elvi) döntést 
hozta. 
 
1.Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatási törvény 88.§ (4) bekezdése 
értelmében a Gyermeki Csodakert Óvoda (2618. Nézsa, Szondi út 48.) intézményét 2010. 
augusztus 1-től tagintézménnyé teszi a nézsai Általános Iskolának és azt társulásban 
működteti. 
 
2. Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a legéndi Napközi Otthonos 
Óvoda beintegrálását a nézsai Általános Iskolába és annak társulásban történő működtetését. 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert az intézkedések további megtételére. 
 
Határidő: azonnal. 



 

Felelős: a polgármester. 
Kucsera András polgármester: a képviselő-testület 2009. május 26-iki ülésén döntött az 
iskola önálló gazdálkodási jogkörének megszűntetéséről is. A gazdálkodási jogkör 
átszervezéséről kikértük több pénzügyi szakember véleményét is: Baracskainé Dr. Boór Judit  
könyvvizsgáló, Wágnerné Fejes Mária és Kapecska Ferencné is támogatta az átszervezést. Az 
önkormányzatnál történne a könyvelés. Ez egyszerűsítené és hatékonyabbá  tenné a munkát.  
Ennek a változtatásnak kizárólag szakmai alapja van. A MÁK az átszervezést 2011. január 1-
től kezdődően javasolta. 
 
Javasolom, hogy az Általános Iskola önállóan működő és gazdálkodó jogkörét 2010. 
december 31-el szüntesse meg.  
 
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. 
 
13/2010.(II.23.) számú kt határozat 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Általános Iskola és 
Óvoda (2618. Nézsa, Szondi út 99.) önállóan működő és gazdálkodó jogkörét 2010. december 
31-el megszünteti és 2011. 01.01. napjától  az intézmény feladat ellátási funkciója: 
önállóan működő. 
Gazdálkodási, könyvvezetési, számlakezelési, költségvetési tervezési, beszámolási, 
ellenőrzési és ellátási feladatait a Nézsa Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
(2618. Nézsa, Park u. 1.) látja el. 
Határidő: folyamatos. 
Felelős: a polgármester. 
 
Kucsera Andrásné Igazgató: névadót szeretnénk az iskolánknak, mivel 60 éve működik a 
kastélyépületben oktatás. Az első évfolyam 1960/61-es tanévvel indult két osztállyal. Ezt 
szeretnénk megünnepelni és egyben nevet adni az intézménynek. Erre az ünnepségre pályázni 
is szeretnénk. Elsősorban a „Reviczki” név felvételéhez ragaszkodnánk. Megpróbáljuk 
felkutatni a család rokonait, örököseit, akik ezt engedélyezik. Kérjük a képviselő-testületet 
támogassa kezdeményezésünket. 
 
Az elnök szavazást kér a javaslat elfogadására. 
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli. 
 
 
14/2010.(II.23.) számú kt határozat 
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja azon kezdeményezést, hogy 
az Általános Iskola és Óvoda nevét 2010. szeptember 1-jei hatállyal „Reviczki” Általános 
Iskolára változtatja. 
Felkéri az iskola igazgatóját, hogy szerezze be a Reviczki család engedélyét, valamint a 
kezdeményezést véleményeztesse a szülői munkaközösségekkel.  
A képviselő-testület az alapító okirat módosításáról – az engedélyek megszerzését követően- 
dönt.                                                   
Határidő: 2010. augusztus 1. 
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. 
 
 
 


