
Nézsa község Önkormányzata
Képviselő-testületének

16. számú

Jegyzőkönyve

Készült: Nézsa község Polgármesteri Hivatalában 2010. október 11-én 18:00 órai kezdettel a 
               képviselő-testület alakuló üléséről.

Jelen vannak:Styevó Gábor polgármester
                       Zachar Zénó alpolgármester
                       Balázs Ferenc képviselő
                       Szarka Péter képviselő
                       Szigetvári László képviselő
                       Tóth Károly képviselő
                       Zsíros Csaba képviselő
                       
Tanácskozási joggal jelen van: Turcsán Mónika jegyző

Meghívottak: Sági Judit HVB elnök
                      
Polgármesteri Hivatal ügyintézői: Pazsitni Anita
                                                          Mlinárcsek Ferencné
                                                          Pazsitni Ferencné

Lakosság részéről: Veres Károly
          Majer Csaba

                               
Az ülés korelnöke: Tóth Károly képviselő
                  
A  korelnök  köszönti  a  képviselő-testület  alakuló  ülésén  megjelenteket.  Tájékoztatásként 
elmondja, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 30.§-ának második 
mondata szerint az alakuló ülést a legidősebb képviselő, mint korelnök vezeti. A polgármester 
eskütételéig és illetményének megállapításáig vezeti az ülést. 

Megállapítja, hogy ( a megválasztott 7 fő képviselő közül 7 fő jelen van, tehát) az ülés 
határozatképes és azt megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőjének javasolja: Turcsán Mónika jegyzőt.

A korelnök szavazást kér a javaslat elfogadására.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú 
kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.
.
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek javasolja:  Szigetvári László képviselőt

A korelnök szavazást kér a javaslat elfogadására.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 6  igen 1 
tartózkodás)  a javaslatot elfogadja.
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.Zsíros Csaba képviselőt

A korelnök szavazást kér a javaslat elfogadására.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 6  igen 1 
tartózkodás)  a javaslatot elfogadja.

A korelnök ismerteti az ülés tervezett napirendjét:

1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás végleges eredményéről , 
megbízólevelek átadása.

      Előterjesztő: Sági Judit HVB elnöke

2. A képviselő-testület és a polgármester eskütétele.
Előterjesztő: Tóth Károly korelnök

3. A polgármester illetményének megállapítása.
Előterjesztő: Zachar Zénó képviselő

4. A polgármester programjának ismertetése.
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester

5. Bizottságok megválasztása (vagyonnyilatkozat vizsgálatával foglalkozó bizottság, 
szavazatszámláló bizottság)

Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester

6. Alpolgármester megválasztása, eskütétele, tiszteletdíjának megállapítása.
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester

7. Megbízás adása a Szervezeti és Működési Szabályzat és Gazdasági Program 
felülvizsgálatára, módosítására.

Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester

8. Megbízás adása az önkormányzat gazdasági programjának felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester 

      9.  Tájékoztatás vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre, a szükséges nyomtatványok  
           átadása.
           Előterjesztő: a bizottság elnöke.

     10.  Képviselői tiszteletdíjak megállapítása
            Styevó Gábor polgármester

     11.  A polgármesteri végkielégítés megállapítása.
            Styevó Gábor polgármester

     12. Egyebek

A korelnök szavazást kér napirendi javaslat elfogadására.
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A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú 
kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.

1. Napirend tárgyalása

Tóth  Károly  korelnök:  felkéri  a  helyi  választási  bizottság  elnökét  a  választás  végleges 
eredményének ismertetésére.

Sági Judit HVB elnöke: köszönti a képviselő-testület tagjait és minden jelenlévőt. Részletes 
tájékoztatást  ad  a  2010.  október  3-án  megtartott  helyi  önkormányzati  képviselők  és 
polgármesterek választásának végleges eredményéről.
A választás eredményes volt.
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor: 937 fő.
A szavazóként megjelentek száma: 563 fő.
A választópolgárok: 60 %-a ment el szavazni.
Jogorvoslat nem volt.

 Hat fő (főállású) polgármester jelölt indult a választáson:

Bóbis Péter független  érvényes szavazatainak száma 62
Korándi Viktor független érvényes szavazatainak száma: 34
Kucsera András független érvényes szavazatainak száma 96
Miklián Zsuzsanna Erika független érvényes szavazatainak száma: 10
Styevó Gábor FIDESZ-KDNP érvényes szavazatainak száma:        311
Surányi János független érvényes szavazatainak száma: 34

A megválasztott polgármester: Styevó Gábor FIDESZ-KDNP

Tizenöt képviselőjelölt indult a választáson:  érvényes szavazataik:

Balázs Ferenc független 205
Balázs Józsefné független 172
Bíró Attila független 156
Fazekas Barnabás független 131
Lényiné Berceli Judit FIDESZ-KDNP 147
Miklián Milán Antal független 56
Miklián Zsuzsanna Erika       független 115
Rapavi Ferenc független 76
Rapavi Péter független 101
Szarka Péter független 247
Szigetvári László István független 275
Tóth Károly független 214
Töreki Edit független 164
Zachar Zénó Kázmér független 405
Zsíros Csaba független 268

A választás eredményes volt. 
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A lakosságszám (1129 fő) alapján megválasztható képviselők száma  6 fő.
A megválasztott képviselők száma: 6 fő.

Az egyéni listán megválasztott helyi önkormányzati képviselő-testület 
tagjai:

Zachar Zénó Kázmér
Szigetvári László István

Zsíros Csaba
Szarka Péter
Tóth Károly

Balázs Ferenc

A szlovák kisebbségi önkormányzati választáson          érvényes szavazatok:
5 fő képviselő jelölt indult

Petyerák Mária MSZSZ-PILISI SZOVÁKOK-DASZSZ 44
Szobonya Istvánné                 MSZSZ-PILISI SZOVÁKOK-DASZSZ 43
Kucsera Andrásné                  MSZSZ-PILISI SZOVÁKOK-DASZSZ             39
Zachar Kázmérné                   MSZSZ-PILISI SZOVÁKOK-DASZSZ             39
Fazekasné Sajben Beatrix      MSZSZ-PILISI SZOVÁKOK-DASZSZ             22

A megválasztott települési kisebbségi önkormányzati képviselő-testület 
tagjai:

Petyerák Mária
Szobonya Istvánné
Kucsera Andrásné
Zachar Kázmérné

A megyei közgyűlés tagjai választásának eredménye:

MSZP 55
Munkáspárt 6
CIVILEK NÓGRÁD 10
JOBBIK 81
FIDESZ-KDNP 393

Tóth Károly korelnök: megköszöni a tájékoztatót és felkéri Sági Judit HVB elnökét, hogy a 
– Ve. 105/A.§ (2) bekezdés i) pontja alapján – adja át a polgármesternek és a képviselőknek a 
megbízólevelet.
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Sági Judit HVB elnöke név szerint szólítja a képviselőket és átadja a megbízóleveleket.

2. Napirend tárgyalása

Tóth Károly korelnök: az Ötv. 19.§ (1) bekezdése alapján a települési képviselő az alakuló 
ülésen,  illetve  a  megválasztását  követő  első  ülésen  a  32.  §  szerint  esküt  tesz.  Az  esküt 
mindenképpen  le  kell  tenni,  tekintettel  arra,  hogy  az  eskü  letételéig  a  képviselő  nem 
gyakorolhatja a jogait.
A képviselő-testület a 2000. évi XCVI. Törvény 1.§ (2) bekezdése szerint a megbízólevelének 
átvételét követően esküt tesz.

Sági Judit HVB elnöke előmondása alapján történik a képviselők eskütétele.
A képviselők az alábbi esküt tették le:

„Én,  (a képvisel   neve)  ő esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz h  leszek; az Alkotmányt aű  
többi  jogszabállyal  együtt  megtartom és  megtartatom;  a  tudomásomra  jutott  titkot  meg rzöm;  ő a  képviselő 
tisztségemb l ered  feladataimat a ő ő NÉZSA  fejl désének el mozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekébenő ő  
lelkiismeretesen teljesítem.

(A megválasztott önkormányzati tisztségvisel  meggy z dése szerint)ő ő ő
Isten engem úgy segéljen!”

Az esküokmányok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

Tóth Károly korelnök:  az Ötv.  32.§-a szerint  a  polgármester  a  megválasztását  követően 
esküt tesz a képviselő-testület előtt. 
Felkéri  Styevó  Gábor  polgármestert,  hogy  a  1994.  évi  LXIV.  Törvény  1.§  (7)  bekezdés 
szerinti szöveggel a képviselő-testület előtt tegye le az esküt.

A korelnök előmondása alapján történik a polgármester eskütétele. 

A polgármester esküjének és fogadalmának szövege

„Én, (a polgármester neve) esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz h  leszek; az Alkotmányt aű  
többi  jogszabállyal  együtt  megtartom  és  megtartatom;  a  tudomásomra  jutott  titkot  meg rzöm;  ő (a  tisztség 
megnevezése)  tisztségemb l  ered  feladataimat  a  ő ő (megye/település/kerület)  fejl désének  el mozdítása  és  aző ő  
Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.

(A megválasztott önkormányzati tisztségvisel  meggy z dése szerint)ő ő ő
Isten engem úgy segéljen!”

Az esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A korelnök bejelenti, hogy a képviselő-testület megalakultnak tekinthető.

3. Napirend tárgyalása

Tóth Károly korelnök: Az 1994. évi LXIV. Törvény 2.§ (2) bekezdése értelmében Zachar 
Zénó  alpolgármester  tisztsége:   e  tisztsége  megszűnik,  amennyiben  önkormányzati 
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képviselőnek  megválasztották,  akkor  a  képviselő-testület  alakuló  ülésén  új  alpolgármester 
megválasztásával.

Felkéri  Zachar  Zénó  alpolgármestert,  hogy  terjessze  elő  a  polgármester  illetményének 
megállapítására vonatkozó javaslatot. 

Styevó  Gábor  polgármester:  az  Ötv.  14.§  (2)  bekezdése  szerint  bejelenti  személyes 
érintettségét  ezen napirendi pont döntésében nem kíván részt venni.

A  képviselő-testület  tudomásul  veszi  a  polgármester  személyes  érintettségére  vonatkozó 
bejelentését.

A korelnök javasolja Styevó Gábor polgármester bejelentésének elfogadását.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 7 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen 1 fő nem 
vett részt a szavazásban) a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.

68/2010.(X.11.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Styevó Gábor polgármester az Ötv. 14.§ 
(2) bekezdésére hivatkozással kizárja a 3. napirendi pont tárgyalásából.

Zachar Zénó képviselő: az 1994. évi LXIV. Törvény (a továbbiakban:Pttv.) 3.§-a alapján a 
képviselő-testület a polgármester illetményéről alakuló ülésén dönt.  3.§ (2) bekezdés alapján 
a polgármester illetményét a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény 43.§-
ának  (1)  bekezdése  szerint  megállapított  illetményalap  és  az  alábbi  keretek  között 
meghatározott szorzószám szorzataként, összegszerűen állapítja meg.

1000-2999 lakosú település esetén 8,5-11,0

Nézsa lakosságszáma 2010.01.01-jén: 1129 fő.

A polgármester évi 25 munkanap alapszabadságra és 14 munkanap pótszabadságra jogosult.

 A Pttv. 4.§ (4) bekezdése alapján a polgármester illetménye és egyéb juttatása közérdekű 
adat, tehát nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A polgármester illetményét a köztisztviselők jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi 
XXIII. Tv 43.§ (1) bekezdése szerint megállapított illetményalap és a Pttv 3.§ (2) bekezdése 
szerinti ( 8,5-11,0) szorzószám szorzataként, összegszerűen kell megállapítani.
Az illetményt egyszerű többséggel hozott határozatban összegszerűen kell megállapítani. 
Az illetményalap: 38.650,-Ft
A polgármester illetménye 328.525,-Ft  és  425.150,-Ft  közötti összegben állapítható meg.  

Javasolja a polgármester illetményét 328.525,-Ft-ban megállapítani.

Tóth Károly korelnök: az elhangzott javaslatot szavazásra bocsátja.

A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 7 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen 1 fő nem 
vett rész a szavazásban) a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
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69/2010.(X.11.) számú kt határozat

Nézsa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Styevó Gábor (2618.  Nézsa  Szondi  út 
111.) főállású polgármester illetményét 2010. október 3. napjától kezdődően 328.525,-Ft/hó 
bruttó összegben állapítja meg.
A határozat a 1994. évi LXIV. Törvény 3.§ (2) bekezdésében foglaltakon alapul.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, a polgármester kinevezési okmányának elkészítésére és 
annak a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Területi Igazgatósága (MÁK) részére történő 
megküldésére.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Turcsán Mónika jegyző

A korelnök átadja az ülés vezetését a polgármesternek.

4. Napirend tárgyalása

Styevó Gábor polgármester:

Önkormányzat és intézményeinek hatékonyabb felügyelete, a meglévő erőforrások jobb 
kihasználás:

• Az Önkormányzat pénzügyi helyzetének rendbetétele (a hitelállomány felszámolása, a 
kiegyensúlyozott gazdálkodás megteremtése)

• Lakókörnyezetünk szebbé tétele, (virágosítása,…)
• Önkormányzat  intézményeinek  (iskola,  óvoda)  illesztése  a  szülői  igényekhez, 

minőségi  javítás.  Az  intézményi  infrastruktúra  további  fenntartása,  jó  színvonalú 
működésük biztosítása, tőlük a minőségi munka megkövetelése.

• Szociálisan rászorulóknak segítségnyújtás

A falu összefogásának erősítése:
• Ápoltabb környezet
• Közbiztonság javítása
•  A helyi vállalkozók segítése, munkahelyteremtő munkájuk támogatása.
• Sportélet fejlesztése
• Fiataloknak – Időseknek szabadidős programok szervezése, szórakozása lehetőségek.

A településünkön működő civil szervezetek, egyesületek segítése
• A falu központi szerepének erősítése

Fejlesztési projektek indítása. Állami és EU-s pályázati források megszerzése szakszerű 
pályázatokkal a falu egészének, vállalkozásoknak, az Egyháznak, a Civil szervezeteknek 
és magánszemélyeknek egyaránt:

• Belterületi úthálózat felújítása,
• Közüzemi fejlesztések (szennyvíz, bel és csapadékvíz elvezetés….
• Egészségügyi fejlesztések
• Lakosságmegtartó képesség fejlesztése
• A  falusi  turizmusban  rejlő  lehetőségek  kihasználása,  a  kulturális  örökségünk 

megóvása, falumúzeum létesítése….
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• Elnyert  és a kivitelezés,  illetve az elszámolás  stádiumában lévő pályázatok sikeres 
lezárása, a megítélt támogatások megszerzése

• A beadott  pályázatok  menedzselése,  elnyerésük  esetén  azok megvalósítása.  (Nézsa 
védett Őspark rehabilitáció fejlesztés, Temető sétaút, és pihenőpark pályázat, Petőfi u. 
Vis Maior pályázat, …)

• A pályázati kiírásra váró tervdokumentációink felhasználása aktuális pályázati kiírás 
esetén. 

 Szennyvízberuházás vízjogi engedélyes terv

5. Napirend tárgyalása

Styevó Gábor polgármester: az  1994.  évi  LXIV.  Törvény 13.§  (5)  bekezdése  szerint  8 
munkanapon belül – 2010.10.08. -  írásban megtörtént  a polgármesteri munkakör átadása.

Két  bizottság  létrehozását  javasolja  az egyik  a vagyonnyilatkozat  vizsgálatával  foglalkozó 
bizottság és szavazatszámláló bizottság..

Felhívja  a  figyelmet  a  vagyonnyilatkozat-tételi  kötelezettségre.  A polgármester az  Ötv. 
33/B.§-a alapján megválasztásakor, az önkormányzati  képviselő a 2000. évi XCVI. Törvény 
(továbbiakban: Ökjtv. ) 10/A.§ (1) bekezdése alapján megbízólevelének átvételétől számított 
30 napon belül  - minden év január 1-jétől számított 30 napon belül - vagyonnyilatkozatot 
köteles tenni. A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén – annak benyújtásáig – az 
önkormányzati  képviselő  jogait  nem  gyakorolhatja,  és  az  Ötv.  20.§-ában  meghatározott 
juttatásokban sem részesülhet. (Okjtv. 10/A.§ (2) bekezdés). A polgármester vonatkozásában 
pedig az Ötv. 33/C.§ (1) bekezdése alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség szándékos 
elmulasztása vagy a valóságnak nem megfelelő teljesítése esetén a tisztsége megszüntetésére 
irányuló kereset benyújtásához vezethet.

A vagyonnyilatkozatot a szervezeti  és működési szabályzatban erre kijelölt  bizottság tartja 
nyilván és ellenőrzi.
A képviselő vagyonnyilatkozata nyilvános. A képviselő hozzátartozójának nyilatkozata 
nem nyilvános.
A szükséges nyomtatványokat az ülés végén a bizottság átadja minden képviselőnek. 
Javaslatot tesz a vagyonnyilatkozatot ellenőrző  bizottság tagjaira:

Elnöknek javasolja:
Az elnök szavazást kér személyenként.

Tóth Károly képviselőt.

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

Tagnak javasolja:

Szigetvári László képviselőt

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

Tagnak javasolja:

Zsíros Csaba képviselőt

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

70./2010.(X.11.) számú kt határozat
Nézsa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  vagyonnyilatkozatot  ellenőrző 
bizottságot, annak elnökét és képviselő tagjait megválasztotta:
Elnök: Tóth Károly
Tagjai: Szigetvári László
            Zsíros Csaba           
Határidő: azonnal
Felelős: az elnök

Styveó  Gábor  polgármester:  javaslatot  tesz  a  szavazatszámláló  bizottság  elnökére  és 
tagjaira: 

Elnöknek javasolja:                                    
Az elnök szavazást kér személyenként.

Szarka Péter  képviselőt
A szavazás  eredménye:  a  képviselő-testület  (7  fős  jelenléttel  7  fő  szavazott  6  igen  1  fő  
tartózkodás)  szavazással a javaslatot elfogadja.

Tagnak javasolja:  Balázs Ferenc képviselőt.

Balázs Ferenc képviselő: nyilatkozik, hogy nem fogadja el a jelölést.

Az elnök tagnak javasolja:                               
Szigetvári László képviselőt 

A  szavazás  eredménye:  a  képviselő-testület  (  7  fős  jelenléttel  7  fő  szavazott  6  igen  1 
főtartózkodás) szavazással a javaslatot elfogadja.

Tagnak javasolja:  

Zsíros Csaba képviselőt 
A szavazás  eredménye:  a  képviselő-testület  (  7  fős  jelenléttel  7  fő  szavazott  6  igen  1  fő  
tartózkodás)  szavazással a javaslatot elfogadja.

71/2010.(X.11.) számú kt határozat
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Nézsa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megbízatásának  időtartamára  a  titkos 
szavazások  lebonyolítására megválasztotta a szavazatszámláló bizottságot, annak elnökét és 
képviselő tagjait.
Elnök: Szarka Péter 
Tagjai:Szigetvári László
           Zsíros Csaba            
Határidő: azonnal
Felelős: az elnök

Styevó Gábor polgármester: a Nézsa és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
társulási tanácsába 2 fő képviselőt, delegált tagnak javasol: Zachar Zénó és Tóth Károly

Az elnök szavazást kér személyenként.

Zachar Zénó  elfogadására:
A szavazás  eredménye:  a  képviselő-testület  (  7  fős  jelenléttel  7  fő  szavazott  6  igen  1  fő  
tartózkodás) szavazással a javaslatot elfogadja.

Tóth Károly elfogadására:
A szavazás  eredménye:  a  képviselő-testület  (  7  fős  jelenléttel  7  fő  szavazott  6  igen  1  fő  
tartózkodás)  szavazással a javaslatot elfogadja.

72/2010.(X.11.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nézsa és Környéke Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsába 
Zachar Zénó  és Tóth Károly  képviselőket delegálja.
Határidő: azonnal.
Felelős: a polgármester

6. Napirend tárgyalása

Styevó Gábor polgármester:  Az Ötv. 37 § (3) bekezdése szerint főállású alpolgármester a 
háromezer  főnél  több  lakosú  önkormányzatnál  lehet.  A  képviselő-testület  csak  társadalmi 
megbízatású  alpolgármestert  választhat.   Az  Ötv.  34.§  (1)  bekezdése  kimondja,  hogy  a 
képviselő-testület  –  a  saját  tagjai  közül  a  polgármester  javaslatára,  titkos  szavazással, 
minősített  többséggel  (4  igen)  a  képviselő-testület  megbízatásának  időtartamára  –  a 
polgármester  helyettesítésére,  munkájának  a  segítésére  alpolgármestert  választ, 
alpolgármestereket  választhat.  Az Ötv.  12.§  (4)  bekezdés  a)  pontja  szerint  zárt  ülést  kell 
tartani a választáskor, amennyiben a nyilvános tárgyalásba az érintett nem egyezik bele. A 
személyes érintettség bejelentésére vonatkozó szabályokat ugyancsak alkalmazni kell. 
Titkos szavazással, minősített (4 igen) többséggel megválasztott alpolgármester esküt tesz e 
minőségében a képviselő-testület előtt.

Az alpolgármester részére a 1994. évi LXIV. Törvény (továbbiakban. Pttv.) 4.§ (2) bekezdése 
alapján  a  képviselő-testület  a  társadalmi  megbízatású  alpolgármesternek  a  kettőezernél 
kevesebb lakosú településen  tiszteletdíjat  állapíthat  meg.  Szabály,  hogy a  tiszteltdíja  nem 
érheti el a polgármester illetményét.
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A titkos szavazáshoz megalakult a szavazatszámláló bizottság.

A polgármester javaslatot tesz az alpolgármester jelölt személyére: Zachar Zénó képviselő

Zachar Zénó képviselő: nyilatkozik, hogy a jelölést elfogadja és egyben bejelenti személyes 
érintettségét és ezen napirend döntésében nem vesz részt.
Továbbá  nyilatkozik, hogy a nyilvános tárgyalásba beleegyezik.

A képviselő-testület  tudomásul veszi az alpolgármester személyes érintettségére vonatkozó 
bejelentését.
Az elnök javasolja az alpolgármester jelölt bejelentésének elfogadását.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 7 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen 1 fő nem 
vett részt a szavazásban) a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.

73/2010.(X.11.) számú kt határozat
Nézsa Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Zachar  Zénó alpolgármester  jelöltet   az 
Ötv. 14.§ (2) bekezdésére hivatkozással kizárja a 6. napirendi pont tárgyalásából.

A szavazatszámláló bizottság tagjai elkészítik a 6 db szavazólapot és kiadják a képviselők 
részére.

A polgármester addig szünetet rendel el.

Szarka  Péter  a  szavazatszámláló  bizottság  elnöke ismerteti  a  titkos  szavazás  menetét: 
minden képviselő (összesen 6 fő) egyenként szavaz és az urnába dobja a szavazólapot. 

A szavazatszámláló bizottság felbontja az urnát és megállapítja a szavazás eredményét.

Az urnában lévő 6 db szavazólap érvényes volt. A képviselő-testület 6 igen szavazattal Zachar 
Zénó képviselőt alpolgármesternek megválasztotta.

Zachar Zénó alpolgármester: megköszöni a bizalmat. Kijelenti, hogy nem tart igényt sem az 
alpolgármesteri sem a képviselői tiszteletdíjra.

A képviselő-testület a bejelentést tudomásul veszi.
74/2010.(X.11.) számú kt határozat
Nézsa  községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  polgármester  javaslatára  titkos 
szavazással (minősített  többséggel)  a képviselő-testület  megbízatásának időtartamára 2010. 
október 11. napjától Zachar Zénót alpolgármesterének megválasztotta.
Határidő: azonnal.

Az alpolgármester esküt tesz  a képviselő-testület előtt. Az esküt a polgármester veszi ki.
Az alpolgármester az alábbi esküt tette le:

„Én, (eskütev  neve) ő esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz h  leszek; az Alkotmányt a többiű  
jogszabállyal  együtt  megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot meg rzöm; (ő az alpolgármester)  
tisztségemb l  ered  feladataimat  a  ő ő (NÉZSA)  fejl désének  el mozdítása  és  az  Alkotmány  érvényesüléseő ő  
érdekében lelkiismeretesen teljesítem.

(A megválasztott önkormányzati tisztségvisel  meggy z dése szerint)ő ő ő
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Isten engem úgy segéljen!”

Az esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

7. Napirend tárgyalása

Styevó Gábor polgármester:  a jelenleg hatályban lévő többszörösen módosított Szervezeti 
és Működési Szabályzatot, felül kell vizsgálni, meg kell alkotni az alakuló ülést követő fél 
éven belül. Javasolja, hogy a képviselő-testület adjon megbízást erre a feladatra a jegyzőnek 
2011. 03  hó határidővel.

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:

75/2010.(X.11.) számú kt határozat
Nézsa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megbízza  Turcsán  Mónika  jegyzőt  a 
Szervezeti és Működési Szabályzat, felülvizsgálatával és annak hatályos jogszabályok szerinti 
elkészítésével.
Határidő: 2011. 03. hónapban tartott képviselő-testületi ülés.
Felelős. Turcsán Mónika jegyző

8. Napirend tárgyalása

Styevó Gábor polgármester: Az Ötv. 91.§ (6) bekezdés szerinti tartalommal az alakuló ülést 
követő  6  hónapon  belül  kell  elkészíteni,  elfogadni  illetve  felülvizsgálni  a  gazdasági 
programot.

„(6) A gazdasági program a képvisel -testület megbízatásának id tartamára, vagy azt meghaladó id szakraő ő ő  
szól. A gazdasági program az önkormányzat(ok) részére helyi szinten meghatározza mindazon célkit zéseket,ű  
feladatokat,  amelyek  a  költségvetési  lehet ségekkel  összhangban,  a  helyi  társadalmi,  környezeti,  gazdaságiő  
adottságok  átfogó  figyelembevételével  -  a  kistérségi  területfejlesztési  koncepcióhoz  illeszkedve  -  az 
önkormányzat(ok) által  nyújtandó kötelez  és önként vállalt  feladatok biztosítását,  fejlesztését  szolgálják.  Aő  
gazdasági  program  tartalmazza  különösen:  a  fejlesztési  elképzeléseket,  a  munkahelyteremtés  feltételeinek 
el segítését, a településfejlesztési politika, az adó politika célkit zéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására,ő ű  
színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat,  továbbá városok esetében a befektetéstámogatási  politika, 
városüzemeltetési politika célkit zéseit.ű

(7) A gazdasági programot a képvisel -testület az alakuló ülését követ  hat hónapon belül fogadja el, ha aző ő  
egy választási ciklus idejére szól. Ha a meglév  gazdasági program az el z  ciklusid n túlnyúló, úgy azt aző ő ő ő  
újonnan megválasztott képvisel -testület az alakuló ülését követ  hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, éső ő  
legalább a ciklusid  végéig kiegészíteni vagy módosítani.”ő

Javasolja,  hogy  a  képviselő-testület  adjon  megbízást  erre  a  feladatra  a  jegyzőnek 
2010.december hó határidővel.

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:
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76/2010.(X.11.) számú kt határozat
Nézsa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megbízza  Turcsán  Mónika  jegyzőt  a 
önkormányzat  gazdasági  programjának  felülvizsgálatával  és  annak  hatályos  jogszabályok 
szerinti elkészítésével.
Határidő: 2010. december hó.
Felelős: Turcsán Mónika jegyző

9. Napirend tárgyalása

A  vagyonnyilatkozat-tétel  vizsgálatával  foglalkozó  bizottság  átadja  a  nyomtatványokat  a 
képviselők részére.

10. Napirend tárgyalása

Az  elnök   szavazást  kér  arra  a  javaslatra,  hogy  képviselői  tiszteletdíj  nem  kerül  
megállapításra.

A szavazás eredménye: a képviselő-testület  (7 fős jelenléttel  7 fő szavazott  6 igen 1 nem)  
egyhangú szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli:

77/2010.(X.11.) számú kt határozat
Nézsa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  az  önkormányzati 
képviselők részére tiszteletdíjat nem állapít meg.
Határidő: értelemszerű.
Felelős: Styevó Gábor polgármester

11. Napirend tárgyalása

Styevó  Gábor  polgármester:  ismerteti  a  Nógrád  Megyei  Bíróság  10.K.21.062/2010/3. 
számú Végzését, amely szerint a Szent Lázár Megyei Kórház felperesnek  - ÁNTSZ Országos 
Tisztifőovosi Hivatal  alperes ellen egészségügyi  szolgáltató ellátási  területének módosítása 
tárgyában  hozott  közigazgatási  határozat  bírósági  felülvizsgálata  iránt  indított  perében  a 
bíróság értesíti  Nézsa Község Önkormányzatát,  hogy a perbe az alperes pernyertességének 
előmozdítása érdekében beavatkozhat.
Javasolja, hogy – közösen a többi érintett önkormányzattal – adjon felhatalmazást Dr. Szabó 
Sándor ügyvédnek teljes jogkörrel képviselje az önkormányzatot.

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.

78/2010.(X.11.) számú kt határozat
Nézsa Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  ügyvédi  meghatalmazást  ad  Dr.  Szabó 
Sándor (2651. Rétság, Rákóczi út. 20.) ügyvédnek:
A Nógrád Megyei Bíróság 10.K.21.062/2010/3. számú Végzés szerint a Szent Lázár Megyei 
Kórház  felperesnek   -  ÁNTSZ Országos Tisztifőovosi  Hivatal  alperes  ellen  egészségügyi 
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szolgáltató ellátási területének módosítása tárgyában hozott közigazgatási határozat bírósági 
felülvizsgálata iránt indított perében,  teljes jogkörrel képviselje az önkormányzatot.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a az ügyvédi meghatalmazás aláírására.
Határidő:azonnal.
Felelős: Styevó Gábor polgármester

Styevó Gábor polgármester: ismerteti Pintér Csaba kérelmét.
Pintér Csaba Nézsa, Petőfi út 45. szám alatti lakos, 2010. október 16-án (szombaton) 14:00 – 
20:00  óráig  szeretné  bérbe  venni  a  Művelődési  Ház  előterét,  kisfia  szülinapi  zsúrjának 
megrendezésére. Kb. 20 fő gyermek venne részt az ünnepségen.

A képviselő-testület javasolja a helyiség bérbeadását térítésmentesen. 

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.

79/2010.(X.11.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pintér Csaba (2618. Nézsa, Petőfi út 45.) 
részére térítésmentesen bérbe adja a Művelődési Ház (Szondi út 97.) előterét születésnapi zsúr 
megrendezésére.
A bérbe adás időpontja: 2010. október 16. (szombat) 14:00 – 20:00 óráig.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a terembérleti megállapodás aláírására.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Styevó Gábor polgármester

Az elnök megköszöni a képviselők munkáját és az ülést  20:17 órakor bezárja.

K.M.F

Styevó Gábor Turcsán Mónika
polgármester                       jegyző

Szigetvári László                Zsíros Csaba
                                     jkv.hit.                                        jkv.hit.
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E S K Ü

Én

A képvisel  esküjének és fogadalmának szövegeő
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„Én, esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz h  leszek; az Alkotmányt aű  
többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot meg rzöm;ő  
a  képvisel  ő tisztségemb l  ered  feladataimat  a  ő ő NÉZSA fejl désének  el mozdítása  és  aző ő  
Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.

Isten engem úgy segéljen!”

……………………………..
…………………………….

     Sági Judit HVB elnök
eskütevő esküvevő

P.H.

Nézsa, 2010. október 11.
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