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Nézsa Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
4. számú 

 
Jegyzőkönyve 

 
Készült: Nézsa község Polgármesteri Hivatalában 2012. március 22-én 19:05 órai kezdettel   
               tartott képviselő-testület rendkívüli üléséről. 
 
Jelen vannak: Styevó Gábor polgármester 
                        Zachar Zénó alpolgármester  
                        Balázs Ferenc képviselő 
                        Szarka Péter képviselő 
                        Szigetvári László képviselő    
                        Tóth Károly képviselő   
                        Zsíros Csaba képviselő   
                                                          
Távol volt: Kucsera Andrásné, a  Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke    
                                                                                                                                                                                                     
Az ülés elnöke: Styevó Gábor polgármester 
                   
Az elnök köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket. megállapítja, hogy (a 
megválasztott 7 fő képviselő közül 7 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 (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú 
kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja. 
. 
Napirendi javaslat: 
 
Tárgy:  Napirend meghatározása 
Szavazásra bocsátja az ismertetett napirendi pont elfogadását. 
A képviselő-testület a napirendi javaslatot (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú 
kézfelemeléssel elfogadja.  
 
H A T Á R O Z A T :        Nézsa Község Önkormányzatának  
21/2012. (III.22.) önk.    Képviselő-testülete az alábbi napirendet fogadta el: 
 
Napirend: 

 
1.  „Petőfi út felújítás” Közbeszerzési eljárás eredményhirdetés 
       Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester 

 
2. Munkabérhitel meghosszabbítása 

Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester 
 

3. Mikszáth Kálmán Általános Iskola és óvoda igazgatói pályázat meghirdetése 
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Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester 
 
4.  2012. évi rendezvények 

           Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester 
 

5. Helyi Építési Szabályzat módosítása 
      A szabálysértési tényállást tartalmazó egyes rendeletek hatályon kívül helyezéséről 
      Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester 
 
6. Egyebek 
 
7. Kérelmek elbírálás (zárt ülés) 
 
 

1. Napirend tárgyalása 

 
Styevó Gábor polgármester: a képviselő-testület 2012. február 15-én a 8/2012. számú 
határozatában írta ki a Petőfi út felújítására a közbeszerzési eljárást. A Bíráló Bizottság 
lefolytatta az eljárást. Három cégnek – Kelet.Épszer Kft, Erektor Bau Kft, Tanka-PIDO Kft -  
lett kiküldve az ajánlattételi felhívás, ebből két cég – Kelet-Épszer Kft, ……….. - nyújtott be 
ajánlatot. 
Felolvasásra kerül az értékelési jegyzőkönyv. (A jegyzőkönyv mellékleteként csatolva). 
 
Határozati javaslat: 
 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0032 számú 
pályázat keretében a „Településrekonstrukció az árvíz sújtotta Nézsa községben” elnevezéssel 
meghirdetett közbeszerzési eljárás eredményhirdetéséről. 
 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Településrekonstrukció az 
árvíz sújtotta Nézsa községben” elnevezésű pályázatra benyújtott ajánlatokat, melyek közül a 
Kelet-Épszer Kft (4032. Debrecen, Bencsik Sándor u. 5.) által 26.360,-Ft, nettó vállalkozási 
árral benyújtott ajánlatát fogadja el. 
 
Felhívja az önkormányzat polgármesterét és jegyzőjét fentiek végrehajtására, a közbeszerzési 
törvény vonatkozó rendelkezéseinek megtartása mellett a vállalkozói szerződés megkötésében 
járjon el. 
Határidő: azonnal. 
Felelős. Styevó Gábor polgármester 
              Turcsán Mónika jegyző 
 
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. 
 
 H A T Á R O Z A T :  
22/2012.(III.22.) önk. 
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Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0032 számú 
pályázat keretében a „Településrekonstrukció az árvíz sújtotta Nézsa községben” elnevezéssel 
meghirdetett közbeszerzési eljárás eredményhirdetéséről. 
 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Településrekonstrukció az 
árvíz sújtotta Nézsa községben” elnevezésű pályázatra benyújtott ajánlatokat, melyek közül a 
Kelet-Épszer Kft (4032. Debrecen, Bencsik Sándor u. 5.) által 26.360,-Ft, nettó vállalkozási 
árral benyújtott ajánlatát fogadja el. 
 
Felhívja az önkormányzat polgármesterét és jegyzőjét fentiek végrehajtására, a közbeszerzési 
törvény vonatkozó rendelkezéseinek megtartása mellett a vállalkozói szerződés megkötésében 
járjon el. 
Határidő: azonnal. 
Felelős. Styevó Gábor polgármester 
              Turcsán Mónika jegyző 
 
 
Styevó Gábor polgármester: a Petőfi út helyreállítására a 2010. október 20-án meghozott 
miniszteri döntésnek megfelelően önkormányzatunk részére jóváhagyott,  2010/15450 
igénylési azonosítóval regisztrált vis maior esemény helyreállításhoz kapcsolódó támogatás 
összege 1.349.000,-Ft. Erről a támogatásról - amelyet nem vettünk igénybe – most le kell 
mondani, mert az ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0032 számú pályázat keretében nagyobb összeget 
nyertünk, és ebből felújítható a Petőfi út és 60 db kapubejáró. A két pályázati összeg együtt 
nem használható fel. 
 
Javasolom vis maior támogatás lemondását. 
 
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. 
 
 H A T Á R O Z A T :  
23/2012.(III.22.) önk. 
 
Nézsa községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ebr42 önkormányzati 
információs rendszerben 2010/15450 igénylési azonosítóval regisztrált vis maior eseményhez 
kapcsolódó, és 2010. október 20-án meghozott miniszteri döntésnek megfelelően Nézsa 
Önkormányzatának jóváhagyott, helyreállításhoz kapcsolódó támogatásról, melynek összege 
1.349.000,-Ft lemond. 
Felhívja a polgármestert, hogy a lemondásról értesítse a Magyar Államkincstár Nógrád 
Megyei Igazgatóságát. 
Határidő: azonnal. 
Felelős: a polgármester 
 

 
2. Napirend tárgyalása 

 
Styevó Gábor polgármester: 2012. május 31-én lejár a munkabérhitel szerződése az 
önkormányzatnak. Javasolom, hogy hosszabbítsuk meg, maximum 5,8 MFt erejéig. 
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Az elnök szavazást kér. 
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 6 igen 1nem) 
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli. 
 
 
 
H A T Á R O Z A T :  
24/2012.(III.22.) önk. 
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bérjellegű kifizetések 
finanszírozása céljából 2012. 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: 2012. június 1. 
Felelős: a polgármester 
 

 
3. Napirend tárgyalása 

 
 
Styevó Gábor polgármester: Javasolom az iskola igazgató (magasabb vezető) beosztás 
ellátására a pályázat kiírását. A jövő héten kedden tart ülést a társulási tanács, az ő hatásköre a 
pályázat meghirdetése. 
 
Kérem a képviselő-testületet, támogassa a pályázati hirdetmény-tervezetet, amely a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
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. 
 
 
H A T Á R O Z A T :  
25/2012.(III.22.) önk. 
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Mikszáth Kálmán 
Általános Iskola és Óvoda igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátásra pályázati 
hirdetmény közzétételét. 
Határidő: azonnal. 
Felelős: a polgármester 
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4. napirend tárgyalása 
 
 
Styevó Gábor polgármester: Javaslatot szeretnék tenni a 2012. évi rendezvényekre és 
annak személyi felelőseire. 
 
1. Március 15.   megemlékezés: 03.14.   16:30    személyi felelős: Szarka Péter képviselő 
 
2. FALUNAP    május 19.          személyi felelős: Styevó Gábor polgármester 
 
3. Szüreti felvonulás szeptember 29.                  személyi felelős: Zsíros Csaba képviselő 
 
4. Október 23.  megemlékezés: 10.20.               személyi felelős: Zachar Zénó alpolgármester 
 
5. Idősek Napja november 24.                           személyi felelős: Tóth Károly képviselő 
 
6. Szent Miklós ünnep 12.05.                   személyi felelős: Szigetvári László képviselő 
 
7. Falukarácsony december 22.         személyi felelős: Balázs Ferenc képviselő 
 
 
 
 

5. Napirend tárgyalása 
 
Styevó Gábor polgármester: a település építési szabályzatának módosítása szükséges a 
Mindszenti úton kialakításra kerülő építési telekhez. Az elkészített rendelet-módosítási 
terveztet javasolom elfogadásra. 
 
Az elnök szavazást kér. 
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja. 
 

Nézsa Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

5/2012.(III.23.) önkormányzati rendelete 
A Nézsa Közég Helyi Építési Szabályzatának módosításáról  

a jegyzőkönyv mellékleteként szerepel. 
 
 
 
Styevó Gábor polgármester: a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 2012. április 15-én 
hatályba lépő 254. §-ának (2) bekezdése értelmében az önkormányzatok 2012. május 31-ig 
kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott 
szabálysértési rendelkezéseket. 
Elkészült a rendelet-tervezet, javasolom annak elfogadását. 
 
Az elnök szavazást kér. 
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A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja. 
 
 

Nézsa Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

6/2012.(III.23.) önkormányzati rendelete 
A szabálysértési tényállást tartalmazó egyes rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

 
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254.§ (2) 
bekezdésében, és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény 13. § (2) bekezdésében 
foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében a következőket rendeli: 
 

1. § 
 

Hatályát veszti a köztisztaságról szóló 15/2005.(XI.01.) Ör. számú rendelet 8.§-a. 
 

 
2. § 

 
Hatályát veszti a települési jelképekről és ezek használatáról szóló 16/2005.(XI.01.) Ör. 
számú rendelet 18.§-a. 

 
3.§ 

 
Hatályát veszti a köztemetőről szóló 5/2006.(VI.21.) Ör. számú rendelet 5.§-a. 

 
4.§ 

 
Hatályát veszti az állattartás helyi szabályairól szóló 13/2009.(XI.01.) Ör. számú rendelet 
22.§-a. 
 

5.§ 
 
Hatályát veszti a közterület használatáról és rendjéről szóló 16/2009.(XI.19.) Ör. számú 
rendelet 36.§-a. 
 

6.§ 
 
Hatályát veszeti az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 10/2010. (IX.19.) Ör. 
számú rendelet 
 

7.§ 
 

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép 
hatályba. 
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(2) E rendelet 1., 2., 3., 4., 5. §-a a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény hatályba lépésének napján 
lép hatályba. 
(3) E rendelet a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény hatályba 
lépésének napját követő napon hatályát veszti. 
 
Nézsa, 2012. március 22. 
 
Styevó Gábor        Turcsán Mónika 
polgármester                jegyző 
 
 
 

 
6. Napirend tárgyalása 

 
Styevó Gábor polgármester: pályázati lehetőség van óvoda, iskola és kultúrház épületének 
fűtéskorszerűsítésére. 15 napelem, napkollektor beszerzésére lehet pályázni 95 %-os 
támogatással. A Művelődési Ház fűtése rossz, a kazánok tönkrementek.  
Ismét van lehetőség a Várépítő pályázat keretében pályázni: burkoló lap, ragasztóanyag, 
cserép, játszótéri eszközök letelepítése, park-tervezés, óvoda, iskola, műemléki épületek 
felújítása stb. 
Felhatalmazást kérek a képviselő-testülettől, hogy a pályázatok előkészítését megkezdhessem. 
Elsőként az óvodára szeretném benyújtani a pályázatot, konyha felújítására: teljes költség 
31 328 094 Ft, saját erő: 6 265 620,-Ft. 
 
Az elnök szavazást kér az óvoda-konyha felújítására vonatkozó pályázat benyújtására. 
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli. 
 
H A T Á R O Z A T :  
26/2012.(III.22.) önk. 
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező Óvodáját 2012. 
évben szeretné felújítani. 
A felújítási munkák során az épület konyhájának korszerűsítését, hőszigetelését, elektromos 
hálózatának felújítását, valamint a padlóburkolatok felújítását kívánja elvégezni. A felújítási 
munkák teljes bekerülési költsége bruttó: 31.328.094,-Ft 
A felújítási munkához az önkormányzat saját költségvetéséből a 2012. évben 6.265.620,-Ft-ot 
saját erőt biztosít. A munkálatok elvégzéséhez szükséges további 25.062.474,-Ft-os összeget 
az önkormányzat a Belügyminisztérium által meghirdetett „Társult formában működtetett, 
kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának 
támogatása” című pályázatán szeretné elnyerni. 
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges támogatás elnyerése érdekében 
nyújtson be pályázatot a Belügyminisztériumhoz. 
Határidő: 2012.04.02. 
Felelős: Styevó Gábor polgármester 
 
Zachar Zénó alpolgármester: 2012-ben az iskola 113.400,-Ft továbbképzési támogatást kap. 
Ennek az elosztása a pedagógusok között úgy történik, hogy a közalkalmazotti tanács és a 
pedagógusok is szavaznak róla. Jelenleg 2 fő vesz részt továbbképzésen. Véleményem szerint 
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semmiképpen ne 1 fő vigye el a teljes összeget. Sági Judit és Koncz István tart igényt erre 
továbbképzési támogatásra. Minden pedagógusnak 7 évente részt kell vennie továbbképzésen. 
Ennek megvan a szabálya. Meg kellene vizsgálni, hogy szeptembertől nincs e valakinek 
kötelező továbbképzése? 
 
Az elnök az ülést 20:30 órakor berekeszti. 
A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 

K.M.F. 
 
Styevó Gábor         Turcsán Mónika 
polgármester                                                                                                         jegyző 


