
Nézsa Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
5. számú 

 
Jegyzőkönyve 

 
Készült: Nézsa község Polgármesteri Hivatalában 2011. március 16-én 17:05 órai kezdettel 
tartott képviselő-testület üléséről. 
 
Jelen vannak:Styevó Gábor polgármester 
                        Zachar Zénó alpolgármester 
                        Balázs Ferenc képviselő 
                        Szarka Péter képviselő 
                        Szigetvári László képviselő 
                        Tóth Károly képviselő (késve érkezett) 
                        Zsíros Csaba képviselő (késve érkezett) 
                        
Tanácskozási joggal jelen van: Turcsán Mónika jegyző 
                                                      Halmos Ferenc VÁTI 
                                                     Kucsera Andrásné igazgató (késve érkezett) 
          Koncz István igazgatóhelyettes 
          Págyor Józsefné pénzügyes 
          Zachar Kázmérné vezető óvónő 
                                                                                                 
Lakosság részéről jelen van:  Veres Károly 
 
Az ülés elnöke: Styevó Gábor polgármester 
                   
Az elnök köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket. megállapítja, hogy (a 
megválasztott 7 fő képviselő közül 5 fő jelen van) az ülés határozatképes és azt megnyitja. 
 
Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja: Turcsán Mónika jegyzőt. 
 
Az elnök szavazást kér a javaslat elfogadására. 
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 5 igen) egyhangú 
kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja. 
. 
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek javasolja: Szigetvári László képviselőt 
 
Az elnök szavazást kér a javaslat elfogadására. 
A szavazás eredménye: a képviselő-testület 5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 4  igen 1 
tartózkodás)  a javaslatot elfogadja . 

     Balázs Ferenc képviselőt 
Az elnök szavazást kér a javaslat elfogadására. 
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 4  igen 1 
tartózkodás)  a javaslatot elfogadja. 
 
Az elnök ismerteti a napirend tervezetet: 
 
 



1. Beszámoló a két ülés között eltelt eseményekről 
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester 
 

2. Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálata 
            Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester 
 

3. Közbeszerzési Bizottság tagjainak megválasztása 
 

4.  „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése Nézsa községben” 
      Háziorvosi rendelőintézet átalakítása, bővítése. 
      Ajánlattételi felhívás meghatározása. 
 
5. Közmeghallgatás időpontjának kitűzése 

 
6. Egyebek 

 
      7. Kérelmek elbírálása (zárt ülés) 
 
 
A Képviselő-testület (5 igen) egyhangú kézfelemeléssel a napirendi javaslatot elfogadja. 
 
Tóth Károly képviselő megérkezik az ülésre. 
A képviselő-testület létszáma 6 főre változik. 
 
 

1. Napirend tárgyalása 
 
Styevó Gábor polgármester: az AVE képviselőjével tárgyaltunk Balázs Ferenc képviselő is 
jelen volt. A lakók kifogásolják, hogy magas a díj tegyünk valamit. Javasolom,hogy március 
végén tartsunk közmeghallgatást és tűzzük napirendre a szemétszállítás ügyét is. Az AVE már 
több alkalommal elmondta, hogy az árból nem tudnak engedni. 
 
Balázs Ferenc képviselő: az AVE képviselője azt is megígérte, hogy a 2010. évben 
túlszámlázott díjból kompenzációt nyújt a 2011. évben. Ebből egyelőre nem valósult meg 
semmi. Jó lett volna ezt az ígéretet jegyzőkönyve felvenni. 
 
Styevó Gábor polgármester: felkeresetem ügyvédet az AVE-val kötött szerződés 
megvizsgálása tárgyában. Hamarosan választ kapok, hogyan tudjuk a szerződést felbontani. 
Március 10-én volt Gödöllőn értekezlet a Zöldhíd Régió hulladék ártalmatlanítási díjával 
kapcsolatban szólaltunk fel többen polgármesterek sajnos eredménytelenül, a következő 
értekezleten dől majd el a hulladék ártalmatlanítás díjmérséklése, és a díjbekérő levél kérdése. 
2010. szeptemberétől Ökörtelekre kellett volna szállítani a szemetet, de mivel Nézsa 
Jobbágyiba szállította, mert ez volt az olcsóbb, ezért 1 millió forint díjat követelnek Nézsától. 
A Zöldhíd Hulladékgazdálkodási társulás közel 90MFt díjbekéréssel sújtott több 
önkormányzatot, köztük Nézsát. 
 
Rétság Kistérség Többcélú Társulás 2011.03.03-i soros értekezletén részt vettem: 
Elfogadásra került a 2011 évi költségvetés, aktualizálásra kerültek a megállapodás 
mellékletei. 



Dr.Szmirnova Ilona fogorvos személyesen megjelent az ülésen, és elmondta, hogy 2011. 
április 1-től próbaidővel elkezdi a rendelést Nógrádsápon. Nincs kifogása az ellen, hogy 
Nézsán is rendelnie kell, ha elkészül a rendelő és a szükséges eszközök is meglesznek.  
 
Zachar Zénó alpolgármester: hogyan alakul a rendelési idő? 
 
Dr.Szmirnova Ilona fogorvos: terveim szerint 1 nap lesz amikor délelőtt és délután is lesz 
rendelés, a többi napokon heti 3-4 nap délután 16 – 18 óráig. Heti 30 órának meg kell lenni. 
 
Lehetőség van pályázni kb. 300 db 1 m3-es komposztládára, nincs önerő 
 
Az iskolába a nyár folyamán 4 turnus tábor lesz. 250/Ft/nap/fő. Ebből a bevételből tervezzük 
az iskola őszi felújítását elvégezni. 
 
A pályázaton nyert interaktív táblák beszerzésére 3 árajánlat érkezett. Az igazgatónővel és 
néhány pedagógussal közösen megnézzük. A legkedvezőbb ajánlatot kell kiválasztani.  
 
Zachar Zénó alpolgármester: nagyon oda kell figyelni, hogy szoftverek legyenek benne. 
 
Styevó Gábor polgármester: az ANTSZ szemlézte a a volt fogorvosi rendelőt és néhány 
hiányosságra hívta fel a figyelmünket. Csaptelep csere, tisztítómeszelés stb. Ha ezt 
elvégezzük engedélyt kapunk a háziorvosi rendelésre az épületben. 
 
Szigetvári László képviselő: március 31-re vállaltuk a FAL-ÉPSZER KFT-nek az első 
fizetést, hogy állunk ezzel? 
 
Styevó Gábor polgármester: egyelőre nem állt össze a pénz, de felvettem a kapcsolatot egy 
ingatlanközvetítővel, aki már talált is érdeklődőt a Gesztenye sor 1. sz. lakásra. Továbbá 
várjuk Legéndtől a pénzt.  
Legénd utalt 2x 800.000,-Ft-ot, közben el lett indítva az inkasszó is 2011.02.16-i időponttal 
4,9 millió forintra.  
 
Alsópetény a tartozását majdnem rendezte, még 170.000,-Ft-tal tartozik.  
Az általános iskolások utáni díj mértékévvel tartozik.  
Legénd eddig rendesen fizeti a 10.000,-Ft/év/fő díjat.  
 
A Március 15. megemlékezésen részt vett Balla Mihály országgyűlési képviselő, az iskolások 
igen színvonalas műsort adtak elő. 
 
Zachar Zénő alpolgármester: még nem beszéltünk az igazgatói álláshely meghirdetéséről, 
vagy vezetői megbízásról? Ez mikor kerül napirendre? 
 
Az  iskola pályázatot készített esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések kiegészítő támogatása 
2010/11 tanévre. Az IPR pályázat támogatási igény összege  365.200,-Ft önerő  nincs. 
 
Nézsai SE a Nemzeti Civil Alaphoz pályázatot nyújtott be a működési költségeinek 
támogatására. 
 
A beszámolót a képviselő-testület (6 igen) egyhangú kézfelemeléssel elfogadta. 

2. Napirend tárgyalása 
 



Styevó Gábor polgármester: a kiosztott közbeszerzési szabályzat felülvizsgálatára azért is 
szükség van, mert a háziorvosi rendelő felújítása során az abban foglaltak szerint kell eljárni. 
A korábban elfogadott szabályzat több pontja már nem aktuális, ezért készítettünk egy 
teljesen új szabályzatot, amelyet javasolok elfogadásra. 
Az elnök szavazást kér. 
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli. 
16/2011.(III.16.) számú kt határozat 
Nézsa Község Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és 
széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a 
verseny tisztaságának biztosítása érdekében a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. 
törvény (továbbiakban: Kbt.) 6. §-ában meghatározott kötelezettségének eleget téve a 
közbeszerzési eljárások előkészítésével, lefolytatásával, dokumentálásával, valamint belső 
ellenőrzésével, továbbá az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személyekkel, 
szervezetekkel kapcsolatos szabályokról, feladat- és felelősségi rendről az alábbi 
közbeszerzési szabályzatot (a továbbiakban Közbeszerzési Szabályzat) alkotja:  
A szabályzat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
Styevó Gábor polgármester: a közbeszerzési törvény 5.§-a alapján az ajánlatkérők a 
költségvetési év elején, legkésőbb április 15. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet 
kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. 
A közbeszerzési terv nyilvános; az ajánlatkérőnek a tervet és annak módosításait ha 
rendelkezik honlappal, saját honlapján, ha honlappal nem rendelkezik a Közbeszerzések 
Tanácsa honlapján közzé kell tennie! 
Elkészítettük a tervet javasolom elfogadásra. 
A Közbeszerzési Terv a jegyzőkönyv melléklete. 
Az elnök szavazást kér. 
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli. 
 
17/2011.(III.16.) számú kt határozat 
Nézsa községi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező Nézsa 
Önkormányzatának 2011. évi Közbeszerzési Tervet elfogadja. 
Nézsa Község Önkormányzatának 2011. évre vonatkozó éves összesített közbeszerzési 
tervében „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése Nézsa-községben” című ÉMOP-4.1.1/A-
2010-001 jelű pályázat keretében megvalósuló beruházás szerepel mivel a tervezett 
beszerzések érétkének nagyságrendje eléri a 2011. évre irányadó közbeszerzési 
értékhatárokat. 
Amennyiben a tárgyévben bekövetkezett változások szükségessé teszik a közbeszerzési 
eljárás lefolytatását, a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény, vagy változás 
felmerülésekor. 
Határidő: 2011. december 31. 
Felelős: polgármester, jegyző 

 
 
 

 
3. Napirend tárgyalása 

 
 
Styevó Gábor polgármester: a közbeszerzési bizottság tagjainak javasolom megválasztani 
az alábbi személyeket: 



1. Turcsán Mónika jegyző elnök 
2. Styevó Gábor polgármester titkár 
3. Halmos László jogi 
4. Wágnerné Fejes Mária pénzügy 
5. Tóth Károly szakma 

Az elnök szavazást kér. 
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (Turcsán Mónika elnök: 6 fős jelenléttel 6 fő 
szavazott 6 igen; Styevó Gábor titkár: 6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 5 igen; 1 tartózkodás; 
Halmos László jogi: 6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen; Wágnerné Fejes Mária 
pénzügy: 6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen; Tóth Károly szakma:  6 fős jelenléttel 6 fő 
szavazott 5 igen; 1 tartózkodás; ) szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli. 

 
18/2011.(III.16.) számú kt határozat 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság tagjait az alábbi 
személyi összetételben megválasztotta: 

1. Turcsán Mónika jegyző elnök 
2. Styevó Gábor polgármester titkár 
3. Halmos László AVENTIS jogi 
4. Wágnerné Fejes Mária pénzügy 
5. Tóth Károly képviselő szakma 
A bizottság tagjainak megbízatása az ”Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése Nézsa 
községben” tárgyú háziorvosi rendelő felújítására szól. 
Határidő: értelemszerű. 
Felelős: a polgármester 

 
4. Napirend tárgyalása 

 
Styevó Gábor polgármester: az előterjesztés a közbeszerzési eljárás megindításáról a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
Az elnök szavazást kér. 
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli. 
 
19/2011.(III.16.) számú kt határozat 
Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közbeszerzési eljárás 
megindításáról szóló előterjesztést, és mint ajánlatkérő egyetért azzal, hogy a község 
”Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése Nézsa községben” tárgyú háziorvosi rendelő 
felújítására egyszerű közbeszerzési eljárás induljon. 
1. A közbeszerzési eljárás lefolytatására 5 tagú Bírálóbizottságot hozott létre. Felhatalmazza a 
Bírálóbizottságot, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatása során a Közbeszerzési Szabályzat 
szerint az ajánlatkérőt megillető jogokat gyakorolja. 
2. Felkéri a Bírálóbizottságot, hogy a közbeszerzési eljárást folytassa le és döntési javaslatát 
terjessze a Képviselő-testület elé. 
Határidő: folyamatos. 
Felelős: a polgármester 
Az ajánlattételi felhívás a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
Az elnök szavazást kér. 
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli. 
 
20/2011.(III.16.) számú kt határozat 



Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a határozat mellékletét képező 
ajánlattételi felhívást az abban foglalt tartalommal, és  
2011.  április 19. időponttal az ajánlattételi felhívás kiküldhető az alábbi négy cégnek: 
 
Aragorn-Bau 2010 Kft. 
2613 Rád, Petőfi u. 21 
  
Ha-Kap-Eszik Company Kft. 
2120 Dunakeszi, János u. 2. 
  
Mlinárcsek Ferenc Egyéni vállalkozó 
2618 Nézsa, Petőfi u. 32. 
  
Uhlár Építőipari Bt. 
2685 Nógrádsáp, Fő u. 16. 
 
Határidő: 2011.05. 23. 
Felelős: a polgármester 
 

5.Napirend tárgyalása 
 

Styevó Gábor polgármester: közmeghallgatás kitűzését javasolom március 31-re az aktuális 
problémák és ügyek megbeszélésére: 
Az AVE által végzett hulladékszállítási szolgáltatási díj igen magas összegét kifogásolja a 
lakosság jogosan. 
2011. évi költségvetés 
Pályázatok, beruházások 
Egyebek 
 
Az elnök szavazást kér. 
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli. 
 
 
21/2011.(III.16.) számú kt határozat 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 31-én (csütörtök) 18.00 
órakor közmeghallgatást tart a Művelődési Házban az alábbi napirenddel: 
 
Napirend: 
 
 

1. Tájékoztató a települési szilárd hulladékszállításról. 
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester 
                     AVE képviselője 

 
2. Tájékoztató az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről. 

Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester 
 

3. Tájékoztató pályázatokról, és a folyamatban lévő beruházásokról. 
          Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester 
 



4. Egyéb közérdekű kérdések, javaslatok, hozzászólások. 
 
 
 
 
 

6. Napirend tárgyalása 
 
 
Styevó Gábor polgármester: Styevó Gábor polgármester: értékteremtő foglalkoztatásra 
adtunk be kérelmet a Munkaügyi Központhoz. Rétság Kistérségből egyedül Nézsa kapott 4.9 
millió forintot . Ebből szeretnénk foglalkoztatni közmunkásokat az építőipari fejlesztéseknél 
felújításoknál 3 fő szakmunkás, 2 fő segédmunkás (5 fő 7 hónap 8 óra), illegális 
hulladéklerakó felszámolásánál (5 fő 4 hónap 8 óra).  
 
2011. március 21-ig lehet pályázni a bérekre: 75% támogatás, 25% önerő. 
A pályázat lehetőséget biztosít védőfelszerelések, szerszámok elszámolására 20% mértékig. 
 
Szakmunkásokat 94.000,-Ft bruttó, segédmunkásokat 78.000,-Ft bruttó bérrel tudjuk majd 
foglalkoztatni. 
 
Zsíros Csaba képviselő megérkezik az ülésre. 
A képviselő-testület létszáma 7 főre változik. 
 
Az illegális szemétlerakó felszámolásánál felhasználható összeg: 1.436.910,-Ft támogatás + 
478.970,-Ft önerő + 287 eFt védőeszközök, szerszámok. 
 

1.804 eFt 
 
Orvosi rendelő felújításánál:felhasználható összeg: 2.609 eFt támogatás + 869 eFt önerő + 
521 eFt segédanyagok, szerszámok. 

 
3.157.606,-Ft 

 
Zachar Zénó alpolgármester: támogatom a pályázatot, de nehogy gond legyen abból, hogy 
munkaerőt adunk a felújításhoz egy másik pályázatból. 
 
Tóth Károly képviselő: mehet a pályázat, de csak szabályosan legyen elkészítve. 
 
Az elnök szavazást kér a pályázati javaslatra. 
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli. 
 
22/2011.(III.16.) számú kt határozat 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a 
Munkaügyi Központhoz  értékteremtő foglalkoztatás támogatására. 
Határidő: 2011.03.21. 
Felelős: a polgármester 
 
Styevó Gábor polgármester: építőanyagokra lehet pályázni a jövővár pályázaton. Az óvoda 
tetőcseréjére CREATON építőanyagokra kb. 600m2 szalag cserépre, kúpcserépre, és egyéb 



kiegészítőkre. Önerőből kell megvásárolni, a szöget, ha szükséges szarufa, tetőléc, bádogozás. 
Javasolom a pályázat benyújtását. 
 
Az elnök szavazást kér a pályázati javaslatra. 
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli. 
 
23/2011.(III.16.) számú kt határozat 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Gyermeki Csodakert 
Óvoda tetőszerkezetének felújítása címmel a Build Commimication KFT által meghirdetett 
2011. évi Várépítő pályázatra.  
A pályázathoz szükséges saját erőt biztosítja. 
 
Vállalja, hogy amennyiben a pályázat kedvező elbírálásban részesül, és az átadásra került 
terméket nem a pályázatnak megfelelően használja fel, annak ellenértékét számla ellenében a 
felajánló cégnek megtéríti. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
Határidő: 2011.03.21. 
Felelős: a polgármester 
 
Tóth Károly képviselő: szeretnék beszámolni a postakerítés lebontási munkáiról. A 
helyszínen többen is megtekintettük a kerítés állapotát és úgy ítéltük meg, hogy 
balesetveszélyes, és a mellvédfalig le kell bontani. Ezt elvégeztük. A rossz hír, hogy teljesen 
le kell bontani. Teljesen szét van fagyva. Sajnos előbb kellett volna megvédeni az időjárástól, 
a jelenlegi állaga már nem javítató. 
 
Zsíros Csaba képviselő: ez így van én is láttam, le kell bontani és majd egyszer vissza kell 
állítani. 
 
Balázs Ferenc képviselő: mibe kerülne ennek a visszaállítása napi díjban? 
 
Tóth Károly képviselő: 15.000,-Ft/nap. 
 
Balázs Ferenc képviselő: a közútkezelő is nagyban hibás abban, hogy a kerítés tönkre ment. 
Láthattuk fényképről, hogy régen hol volt az út. Az árkot ki kell ásni a kanyarban és a posta 
előtt is. 
 
Tóth Károly képviselő: a fenyőfák is okozták a kerítés kidőlését. 
 
 
Styevó Gábor polgármester: a településen heti rendszerességgel a TRIO-GAS KFT pbgáz 
palack árusítását végez.  A település egész területén minden utcában igény szerint 
gépjárműről értékesítést végez. Ezzel a tevékenységgel probléma nincs, hiszen a faluban nincs 
pb gáz ellátás a lakosság igényeit szolgálja. Ez idáig nem fizetett közterület használati díjat. 
Felhívtuk figyelmét az önkormányzati rendeletben foglaltakra.  
Benyújtotta a közterület használati engedély iránti kérelmét és személyes beszélgetés során 
felvetődött az a lehetőség is, hogy évi 6 db pbgáz palackot biztosít a település 
rendezvényeihez. Támogatom a javaslatot. 
 
Az elnök szavazást kér a pályázati javaslatra. 



A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli. 
 
24/2011.(III.16.) számú kt határozat 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a TRIO-GAS KFT 
(6050.Lajosmizse Közös 23. Adószám: 13744913-2-03) képviseletében eljáró Ecker Dániel )-
vel megállapodik abban, hogy 2011. évtől kezdődően – a határozat visszavonásáig – eltekint a 
közterület használati díj pénzbeli megfizetésétől és helyette évi 6 db pb gázpalack ingyenes 
becserélését vállalja. 
Határidő: 2011.12.31. 
Felelős: a polgármester. 
 
Az elnök az ülést 21.30 órakor bezárja. 
 

K.M.F. 
 

Styevó Gábor         Turcsán Mónika 
polgármester                                                                                                        jegyző 
 
   Szigetvári László  Balázs Ferenc 
                                        jkv.hit.                                     jkv.hit. 
 
 
 


