
Nézsa Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
6. számú 

 
Jegyzőkönyve 

 
Készült: Nézsa község Polgármesteri Hivatalában 2012. április 24-én 19:20 órai kezdettel   
               tartott képviselő-testület üléséről. 
 
Jelen vannak: Styevó Gábor polgármester 
                        Zachar Zénó alpolgármester  
                        Balázs Ferenc képviselő (késve érkezett) 
                        Szigetvári László képviselő    
                        Tóth Károly képviselő   
                        Zsíros Csaba képviselő   
 
Tanácskozási joggal jelen volt: Turcsán Mónika jegyző   
                                                      Wágnerné Fejes Mária könyvelő 
                                                      
Távol volt:     Szarka Péter képviselő 
                       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 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. 
. 
Napirendi javaslat: 
 
Tárgy:  Napirend meghatározása 
Szavazásra bocsátja az ismertetett napirendi pont elfogadását. 
A képviselő-testület a napirendi javaslatot (5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 5 igen) egyhangú 
kézfelemeléssel elfogadja.  
 
 
H A T Á R O Z A T :        Nézsa Község Önkormányzatának  
30/2012. (VI.24.) önk.    Képviselő-testülete az alábbi napirendet fogadta el: 
 
Napirend: 

 
1. Javaslat Nézsa Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítására 
    Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester 

 



 
2. Beszámoló a Nézsa Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítéséről 

(zárszámadás) 
       Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester 

 
3. Nézsa Önkormányzatának 2011. évi egyszerűsített tartalmú mérlegbeszámolója 

Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester 
 

4. Beszámoló a 2011. évi belső ellenőrzési tervben meghatározottak teljesítéséről 
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester 

 
5.  Javaslat ÖNHIKI pályázat benyújtására 

           Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester 
 
6. Nézsa GAMESZ vezető állás meghirdetése 
    Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester 

  
 7. Egyebek 

 
8. Kérelmek elbírálás (zárt ülés) 

 
 
 

1. Napirend tárgyalása 

 
Styevó Gábor polgármester: ismerteti az önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
módosítását. Javasolja a rendelet-tervezet jóváhagyását. 
 
Az elnök szavazást kér. 
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 5 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja. 
 

Nézsa Község Önkormányzata 
Képviselő – testületének  
7/2012. (IV.25.) rendelete 

az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2011.(II.18.)rendelet módosításáról 
 
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő – testülete az Államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. tv. 23 §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a 
költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló – 
többször módosított 
249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletben meghatározottakat a 7/2011. (II.18.) 2011.évi 
költségvetésről alkotott rendeletét az alábbiak szerint módosítja 
 

1. § 
 
A költségvetési rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 



A képviselő – testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
 

a.) kiadási főösszegét:  199.479 eFt-ról 
     229.027 eFt-ban 
b.) bevételi főösszegét:  199.479 eFt-ról 
     229.027 eFt-ban 
c.) költségvetési hiányát:                    0 eFt-ban 
 

állapítja meg. 
 

2. § 
 

A költségvetési rendelet 6. §-a működési kiadásainak helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
Az önkormányzat működési kiadásai előirányzatait a képviselő – testület a következők szerint 
határozza meg: 
 
- működési kiadások előirányzata összesen:   180.695 eFt. 
 
Ebből: 
  - személyi jellegű juttatások:    89.448 eFt. 
  - munkaadókat terhelő járulékok:   22.667 eFt. 
  - dologi jellegű kiadások:    42.812 eFt. 

- szociálpolitikai célú támogatások                16.093 eFt 
- műk.célra átadott pénzeszközök:            4.170 eFt. 
- műk.célú hitel törlesztés      1.396 eFt 
- működési célú tartalék                 4.109 eFt 

 
 

3. § 
 
A költségvetési rendelet 7. §-a felhalmozási kiadásainak helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai előirányzatait a képviselő – testület a következők szerint 
határozza meg: 
 
- felhalmozási kiadások előirányzata összesen:                  48.332 eFt 
 
Ebből: 
           
  felújítás                 35.095 eFt 
  intézményi beruházási kiadás       4.852 eFt 
  felhalmozási célú pénzeszk.átad.             0 eFt 
                    felhalmozási hitel törlesztés             8.385 eFt  

 
 

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



4. § 
 
 
(1) A 2.sz.(1),(2). mellékletek szakfeladatonként tartalmazzák a kiadási, illetve bevételi 
előirányzat módosításokat, valamint a 2011. évi tényleges teljesítéseket. 
(2) A 3.sz. melléklet egyszerűsített pénzforgalmi jelentés vonatkozásában tartalmazza a bevételi 
és kiadási előirányzatok változását, valamint pénzforgalmi teljesítését. 
 

5. § 
 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban  
2011 január 01. napjától kell alkalmazni. 
 
 
Nézsa, 2012. április 24. 
 
  Styevó Gábor                       Turcsán Mónika 
  polgármester                             jegyző 
 
 
A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 

2. Napirend tárgyalása 
 

Styevó Gábor polgármester: ismerteti az önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítését. 
 
Az előterjesztés tárgyalása az 1990. évi LXV. Törvény (Ötv.) 12. § (3) bekezdése, és az SZMSZ 
10.§ (1) bekezdése alapján nyilvános ülésen történik. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Nézsa községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót – 
mely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvényben kapott felhatalmazás alapján az államháztartás szervezetei 
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 249/2000. (XII. 24.) 
Kormányrendelet, valamint az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.18.) 
Ör. számú rendelet alapján készült – az alábbiak szerint terjesztem elő:  
 
A. BEVÉTELEK ALAKULÁSA  
(rendelet-tervezet 7. sz. melléklete) 
 
B. KIADÁSOK ALAKULÁSA 
(rendelettervezet 5. sz. melléklete) 
 
 
A szociális támogatásokat a többször módosított 1993. évi III. tv. (Szociális törvény), az 

1997. évi XXXI. tv. (Gyermekvédelmi törvény), valamint az önkormányzat vonatkozó 



rendelete alapján fizettük ki, melynek általános viszonyítási alapja a mindenkori öregségi 

nyugdíjminimum, amelynek összege 2011. évben 28.500 Ft volt 

VEZETŐI ELLEN ŐRZÉSRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ  
 
A FEUVE rendszer fő pillérei az ellenőrzési nyomvonal, a kockázat kezelés és a 
szabálytalanságokkal kapcsolatos eljárásrend. Az ellenőrzési nyomvonal az intézmények és a 
Polgármesteri Hivatal tervezési, végrehajtási, pénzügyi, lebonyolítási folyamatainak 
összessége. A munkamegosztás és felelősségvállalás összhangban van a 
folyamatszabályozással.  
 
A Szervezeti Működési Szabályzatban, a különböző számviteli és pénzügyi szabályzatokban, 
a munkaköri leírásokban, ügyrendekben a változások folyamatosan módosításra kerülnek.  
Az irányításhoz, tervezéshez, kifizetésekhez, könyveléshez a szükséges dokumentumok 
rendelkezésre állnak, szabályszerűek, megfelelnek a törvényi és az elfogadott szabályzatok 
követelményeinek.  
Az utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítésigazolás minden esetben megtörténik. 
Rendeltetés ellenes pénzfelhasználás nem történt.  
  
Az intézményvezetők által aláírt nyilatkozatokban kijelentették, hogy: 
 
- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, 

átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a 2011-es pénzügyi évre vonatkozó 
kiadásokat és bevételeket, 

 
A költségvetés tervezése a jogszabályi előírásoknak, illetve a Nézsa községi Önkormányzat 
költségvetési koncepciójában megfogalmazottak szerint történt. Az intézmények a 
lehetőségeiket figyelembe véve takarékosan gazdálkodtak. 
A tulajdon védelme biztosított, a leltári felelősség rendszere kialakított, a különféle eszközök, 
készletek számbavételének rendje szabályozott.  
 
Év közben a költségvetési előirányzatok teljesítése, analitikus nyilvántartások egyeztetése 
folyamatos. 
Az intézményi étkeztetéshez kapcsolódó térítési díjak beszedését a Nézsa GAMESZ végzi. 
 
 A HACCP minőségbiztosítási követelménynek eltérő módon tudnak megfelelni az 
intézmények (pl. konyha felújítás), az önkormányzat minden évben kisebb összeget fordít a 
hiányosságok megszüntetésére. 
 
A folyamatba épített vezetői ellenőrzés megfelelő védelmet nyújtott a szabálytalanságok 
elkerülésére, mivel az ellenőrzési nyomvonal segítségével lépésről-lépésre követni lehet a 
teljes folyamatot, így egyértelműen meg lehet állapítani, hogy melyik részfolyamatok 
végrehajtása hiányzik, vagy nem történt meg, ezzel kiszűrve a szabálytalanságokat, feltárva a 
kockázati tényezőket. 
 
2011. évben 1 alkalommal került sor intézményi belső ellenőrzésre.  
 
A vagyongazdálkodás szabályozottan működött, a nyilvántartások naprakészek. Az 
intézményekben a készletgazdálkodás, eszközbeszerzés rendje kialakított, ugyanúgy, mint a 



készletek számbavételének rendje, az eszközökért való felelősség rendszere. A leltározások, 
selejtezések az intézményekben lezajlottak. 
 
A kapcsolattartás az intézményekkel folyamatos, a tervezési és elszámoltatási munkamenetet 
közösen alakítjuk ki, így az előzetes kontroll és az utóellenőrzés is rendszeresen megtörténik. 
 
Tájékoztató adatok: 
 
Az Önkormányzat mérlegbeszámolóját a 2000. évi C. törvény, a költségvetési szervekre 
vonatkozó 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet és az Önkormányzat számviteli politikája 
szerint állította össze. A számviteli politikában az előző évhez képest jelentős változás nem 
volt. A vonatkozó törvény illetve kormányrendelet változásait figyelembe vettük, a 
számlatükröt a Kincstár által kiadott számlabontásnak megfelelően módosítottuk. 
 
Az Önkormányzat rendelkezik pénzkezelési, selejtezési, leltározási, értékelési és önköltség 
számítási szabályzatokkal, ezek előírásait a gazdálkodás során és a beszámoló készítésénél 
figyelembe vettük. 
 
A tárgyi eszközöknél a kormányrendelet szerinti leírási kulcsokat használjuk, az eszközök 
elhasználódásukig az Önkormányzat birtokában maradnak, ezért piaci értékelést erre a körre 
nem alkalmazunk.  
Terven felüli értékcsökkenést abban az esetben számolunk el, ha egy eszköz akkor kerül 
selejtezésre – megrongálódás, megsemmisülés miatt – ha van könyv szerinti értéke. 
 
A mérlegbeszámoló összeállítását a számviteli és vagyon nyilvántartást végzi: Wágnerné 
Fejes Mária. Végzettsége szerint mérlegképes könyvelő.  
 
Az Önkormányzat könyvvizsgálatra kötelezett.  A könyvvizsgálatot a MAKÖSZ Szövetkezett 
(7020. Dunaföldvár, Petőfi S. u. 6.), személyében Baracskainé Dr. Boór Judit végzi.  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Beterjesztettem az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban foglaltaknak 
megfelelően Nézsa község Önkormányzatának zárszámadását. 
 
A rendelet-tervezet az előterjesztés melléklete.  
 
Rendeletalkotási javaslat:  
 
Javaslom a Képviselő–testületnek, hogy Nézsa község Önkormányzatának 2011. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletet (zárszámadási rendelet) alkossa meg. 
 
A támogató döntéshez az SZMSZ 38. § (4) bekezdés a) pontja alapján minősített többség 
szükséges. 
 
A döntéshozatal az SZMSZ 40. § alapján nyílt szavazással történik. 
 
Az elnök szavazást kér. 
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 5 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja. 



 
 

Nézsa Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

8/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete 
 

az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
végrehajtásáról (zárszámadásáról) 

 
Nézsa község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 91.§-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
a) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. Bevételek és kiadások alakulása 
 

1. § 
 
A Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nézsa község Önkormányzatának 
2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadását) - a 
mellékletekben foglalt részletezésnek megfelelően, azokkal együtt – a következők szerint 
hagyja jóvá: 
 

a) 229 223 E Ft teljesített bevételi főösszeggel, melyből 
• 228 606 E Ft a pénzforgalmi bevétel, 
•        607 E Ft az előző évi pénzmaradvány igénybevétele, 
•          10 E Ft kiegyenlítő, függő, átfutó, bevétel 

  
 

b) 226 558 E Ft teljesített kiadási főösszeggel, melyből               
• 214 640 E Ft a költségvetési (pénzforgalmi) kiadás  
•      9781 E Ft a finanszírozási kiadás és 
•      2137  E Ft a kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás. 

 
2. Bevételek és kiadások részletezése 

 
2. § 

 
A Képviselő-testület az Önkormányzat 
 

a) Bevételeit előirányzat-csoportonként a 2.. 3. mellékletben, kiadásait előirányzat-
csoportonként a 4., 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

 
b) Az intézmények bevételi és kiadási előirányzatát és azok teljesítését a 10. melléklet 

szerint hagyja jóvá. 
 

c) A Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti előirányzatát és 
teljesítését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

 



d) A szlovák nemzetiségii önkormányzat bevételeinek és kiadásainak előirányzatát és 
azok teljesítését a 6(1), 6(2) melléklet szerint emeli be a zárszámadási rendeletébe. 

  
e) Az Önkormányzat felhalmozási és működési célú pénzeszköz átadások és támogatás 

értékű kiadások előirányzatait és azok teljesítését feladatonként a 5. mellékletnek 
megfelelően hagyja jóvá. 

 
f) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzatait és teljesítését feladatonként a 5. 

mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 
 

g) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzatait és teljesítését feladatonként 
a 5.  mellékletnek megfelelően hagyja jóvá. 

 
h) Az önkormányzati tartalék alakulását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá. 

 
i) Az Önkormányzat szociális feladatainak (rendszeres és nem rendszeres pénzbeli 

ellátások) kiadási előirányzatát és azok teljesítését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. 
3. § 

 
A képviselő-testület  
 

a) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési mérlegét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

b) Az önkormányzat 2011. évi mérlegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

4. § 
 
(1) A Képviselő-testület a 2011. évi módosított pénzmaradványt 3113 E Ft-ban a 8. melléklet 

szerint hagyja jóvá. 
 
(2) A pénzmaradvány felhasználásáról a képviselő-testület a 2012. évi költségvetési 

rendelet módosításában dönt. 
 

5. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Nézsa, 2012. április 24. 

Styevó Gábor 
polgármester 

Turcsán Mónika 
jegyző 

 
A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

3. Napirend tárgyalása 
 
Wágnerné Fejes Mária: 
Nézsa Község Önkormányzatának 2011. évi egyszerűsített tartalmú mérlegbeszámolója 
 



Az előterjesztés tárgyalása az 1990. évi LXV. törvény (ÖTV) 12.§ (3) bekezdés és az SZMSZ 
10.§(1) bekezdés alapján nyilvános ülésen történik  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Nézsa községi Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített tartalmú mérlegbeszámolója, 
könyvviteli mérlege, éves pénzforgalmi jelentése, pénzmaradvány kimutatása, vállalkozási 
maradvány kimutatása a számviteli, az államháztartási törvény, továbbá a vonatkozó 
kormányrendeletek előírásai szerint elkészültek. 
 
A helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV. törvény 92/A. és 
92/C. §-ai alapján Baracskainé Dr. Boór Judit könyvvizsgáló megvizsgálta a Nézsa községi 
Önkormányzat 2011. éves költségvetési beszámolóját, amely a Képviselő-testület 2012. 
április 24-i ülésére szintén beterjesztésre kerül. 
 
Az egyszerűsített tartalmú mérlegbeszámolót - könyvvizsgálói záradékkal ellátott 
egyszerűsített formában - a jóváhagyásra beterjesztett éves beszámoló alapján terjesztem elő. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet Nézsa község Önkormányzatának 2011. évi 
egyszerűsített mérlegbeszámolója elfogadására. 
 
Styevó Gábor polgármester: 
 
HATÁROZATI  JAVASLAT 

 
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
1.) Baracskainé Dr. Boór Judit könyvvizsgáló által hitelesített és a határozat mellékletét 

képező 1-3. sz. mellékletek szerint Nézsa Község Önkormányzatának 2011. évi 
egyszerűsített mérlegbeszámolóját elfogadja. 

 
2.) felkéri a Polgármestert, hogy az elfogadott egyszerűsített mérlegbeszámoló 

közzétételéről, és egyidejűleg az Állami Számvevőszéknek történő megküldéséről 2012. 
május 31-ig gondoskodjon. 

  
Felelős: Polgármester 
Határid ő: 2012. május 31. 
Határozat végrehajtását végzi: Jegyző 
Határozat mellékletei: 

- 1.sz. melléklet a Nézsa község Önkormányzata  költségvetési intézményei és a 
Polgármesteri Hivatal 2011. évi összevont egyszerűsített mérlege 
- 2.sz. melléklet a Nézsa község Önkormányzata  költségvetési intézményei és a 
Polgármesteri Hivatal 2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése 
- 3.sz. melléklet a Nézsa Község Önkormányzata  költségvetési intézményei és a 
Polgármesteri Hivatal 2011. évi összevont egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása 

 
A támogató döntéshez az SZMSZ 38. § (2) bek. alapján egyszerű  szótöbbség szükséges. 
A határozathozatal az SZMSZ 40. § alapján nyílt szavazással történik.  
 
 



Az elnök szavazást kér. 
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 5 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja. 
 
H A T Á R O Z A T:  
31/2012.(IV.24.) önk. 
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
1.) Baracskainé Dr. Boór Judit könyvvizsgáló által hitelesített és a határozat mellékletét 

képező 1-3. sz. mellékletek szerint Nézsa Község Önkormányzatának 2011. évi 
egyszerűsített mérlegbeszámolóját elfogadja. 

 
2.) felkéri a Polgármestert, hogy az elfogadott egyszerűsített mérlegbeszámoló 

közzétételéről, és egyidejűleg az Állami Számvevőszéknek történő megküldéséről 2012. 
június 31-ig gondoskodjon. 

  
Felelős: Polgármester 
Határid ő: 2012. május 31. 
Határozat végrehajtását végzi: Jegyző 
Határozat mellékletei: 

- 1.sz. melléklet a Nézsa község Önkormányzata  költségvetési intézményei és a 
Polgármesteri Hivatal 2011. évi összevont egyszerűsített mérlege 
- 2.sz. melléklet a Nézsa község Önkormányzata  költségvetési intézményei és a 
Polgármesteri Hivatal 2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése 
- 3.sz. melléklet a Nézsa Község Önkormányzata  költségvetési intézményei és a 
Polgármesteri Hivatal 2011. évi összevont egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása 

 
Tóth Károly az ülésről elment. 
A képviselő-testület létszáma 4 fő. 
 
(3 perc szünet) 
 
Balázs Ferenc képviselő az ülésre megérkezett. (19:40) 
A képviselő-testület létszáma 5 fő. 
 

4. Napirend tárgyalása 
 
Styevó Gábor polgármester: 
 
Beszámoló a 2011. évi belső ellenőrzési tervben meghatározottak teljesítéséről 
Az előterjesztés tárgyalása az 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 12. § (3) bekezdés és az 
SzMSz. 10. § (1) bekezdés alapján nyilvános ülésen történik. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92.§ (10) bekezdése szerint a 
polgármester a tárgyévre vonatkozó - külön jogszabályban meghatározott - éves ellenőrzési 
jelentést a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg a képviselő-
testület elé terjeszti. 
 



Törvényi kötelezettségemnek eleget téve a képviselő-testület elé terjesztem a 2011. évi 
belső ellenőrzési tervben meghatározottak teljesítéséről készült éves ellenőrzési jelentést, 
mely egyben a határozati javaslat mellékletét képezi. 
A Belső Ellenőrzési Csoport a 2011. évi ellenőrzéseket a Belső Ellenőrzési Kézikönyv 
előírásai alapján Papp Katalin végezte a 2011. december 31-ig hatályos 193/2003. (XI. 26.) 
Korm. rendeletet szabályozásának megfelelően. Az éves ellenőrzési jelentés a 2012. január 1-
től hatályos 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 48. §-a szerinti tartalommal készült.  
 
Határozati javaslat a Képviselő-testület részére: 
 
Nézsa község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2011. évi belső ellenőrzési 
tervben meghatározottak teljesítéséről készült – jelen határozat mellékletét képező – éves 
ellenőrzési jelentést. 
 
A támogató döntéshez az SZMSZ 38. § (2) bekezdése alapján egyszerű szótöbbség 
szükséges. 

 
A határozathozatal az SZMSZ 40. § alapján nyílt szavazással történik. 

 
Az előterjesztés összesen 1 mellékletet tartalmaz. 
 
Az elnök szavazást kér. 
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 5 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja. 
 
H A T Á R O Z A T:  
32/2012.(IV.24.) önk. 
Nézsa község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2011. évi belső ellenőrzési 
tervben meghatározottak teljesítéséről készült – jelen határozat mellékletét képező – éves 
ellenőrzési jelentést. 

 
5. Napirend tárgyalása 

 
Styevó Gábor polgármester: A községi Önkormányzat 4,8 MFt működési hiánya miatt 
javasolom, hogy nyújtsunk be pályázatot az idei évben is ÖNHIKI támogatásra. A pályázat 
benyújtásának határideje 2012. május 4.  
 
Az elnök szavazást kér. 
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 5 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja. 
 
 
H A T Á R O Z A T:  
33/2012.(IV.24.) önk. 
Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására 
vonatkozó igény benyújtásáról 
 
1. Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi 
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII.. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján 



(továbbiakban: 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be, az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására. 
 
2. Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény 
alapján a következő nyilatkozatot teszi: 
 
I.   A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1139 fő. 
 
II.  A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen jogcímen      
     5 600 ezer forint összegű bevételt tervez. 
 
III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét 4 803 ezer forint összegű működési   
      célú hiánnyal fogadta el. 
 
IV. a) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett. 

b) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a  
    könyvvizsgáló elfogadta. 
 

V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50.§ (1) bekezdés   
     a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok 
Határidő: 2012. május 4. 
Felelős: a polgármester 
 

6. Napirend tárgyalása 
 
Styevó Gábor polgármester: a Nézsa GAMESZ vezetője 2012. április 2-án lemondott. 
Lemondási idő 60 nap. Pályázatot kell kiírni a munkakör ellátására.  
Javasolom a pályázati felhívástervezet jóváhagyását. 
 
Az elnök szavazást kér. 
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 5 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja. 
 
H A T Á R O Z A T:  
34/2012.(IV.24.) önk. 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a határozat melléklete szerinti 
tartalommal - pályázatot hirdet - Nézsa Község Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató 
Szervezet GAMESZ vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.  

Határidő: azonnal. 
Felelős: a polgármester 
              a pályázat kiírásáról a jegyző gondoskodik 
 
 

7. Napirend tárgyalása 
 
Styevó Gábor polgármester: Az előző képviselő testület 2010. évben szerződést kötött az 
Általános Iskola külső homlokzatának felújítására a Fal-Épszer Kft-vel. A felújításhoz nem 
állt rendelkezésre készpénz fedezet azaz összesen 8,6 millió Ft. A tartozás egy részét 2011. 
évben a kivitelezőnek kifizettünk (4,4 mFt-ot + és annak Áfa tartalmát 1,1MFt-ot pedig a 



NAV-nak). A fennmaradó tartozást végrehajtásra adta a Kft, és Hegedűs Zoltán végrehajtónak 
kellett 2,7 MFt-ot utalni ez év március és április hónapban. A Kft-felé a tartozás így 
pénzügyileg rendezve van, és még hátra van a NAV felé fizetendő áfa összege 275.000.-Ft. 
Az önkormányzat gazdálkodását, jelen végrehajtás teljes egészében kettévágta, az 
elkülönített, és céltámogatásra kapott pénzekből kellett a tartozást rendezni, mely a jelenleg 
futó sportöltöző beruházást veszélyezteti. Javasolom, hogy a soron következő ülésre hivatal 
dolgozza ki, hogy milyen racionális lépéseket tudunk tenni, és esetleg az őspark 
rekonstrukcióhoz van-e lehetőség támogatást megelőlegező hitel felvételére. 
 
Az Ötv változása miatt, előzetes egyeztetéseket folytattunk a szomszédos településekkel. 
Melynek eredménye, hogy szándéknyilatkozat fogalmazódott meg a Közös Önkormányzati 
Hivatal létrehozására Alsópetény és Legénd településekkel közösen, mindkét önkormányzat 
képviselő testülete kifejezte szándékát a közös hivatal létrehozására Nézsa székhellyel. Nem 
szeretnénk kizárni a szomszédos Keszeg, és Nógrádsáp településeket sem, de velük további 
egyeztetés szükséges. 
 
Javasolom, hogy döntsön a képviselő-testület egy szándéknyilatkozat formájában arról, hogy 
az új Ötv. értelmében 2013. 01.01-től közös önkormányzati hivatalt hoz létre Nézsa-
Alsópetény-Legénd önkormányzatival, a megjelenő új jogszabályok, és eljárásrendek 
figyelembe vételével. A közös hivatalhoz csatlakozni szándékozó szomszédos (Keszeg, 
Nógrádsáp) településeket is előzetes egyeztetést követően fogadja. 
Felruházza a település polgármesterét a további intézkedések megtételére 
 
Az elnök szavazást kér. 
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 5 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja. 
 
 
H A T Á R O Z A T:  
35/2012.(IV.24.) önk. 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen szándéknyilatkozatával kinyilvánítja 
és megerősíti azon szándékát, hogy - Nézsa székhellyel - Nézsa-Alsópetény-Legénd 
Önkormányzataival közös önkormányzati hivatalt hoz létre, a megjelenő új jogszabályok 
figyelembe vételével. 
A közös hivatalhoz csatlakozni szándékozó szomszédos (Keszeg, Nógrádsáp) települések 
önkormányzatait is előzetes egyeztetést követően fogadja. 
Határidő: 2013.01.01. vagy folyamatos 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
Petőfi út felújítása:  A Kelet-Épszer Kft-vel 2012.04.04-én megtörtént a szerződéskötés, 
2012. április 17-én a munkaterület átadásra került. A jövő héten megkezdődnek a tervezési 
munkák. Kértem a kivitelezőt, hogy a veszélyes kátyús részek aszfaltozását kezdje meg, majd 
pedig ezt követően kezdje meg a kétoldali vízlevezető árok kiépítését. Az előleg lehívása 
megtörtént, a 2% áfa különbözetre is benyújtjuk a szerződés módosítását. A kivitelező által 
kiállított szállítói finanszírozás folyamatban van. 
 
 
 
 



Sportöltöző felújítása: jól halad, május 31-ig kell hogy elkészüljön az öltöző. 
 
Örökségvédelmi Hivatalban jártam: 4,7 Mft támogatásból kell a parkban elvégezni a 
munkálatokat: gyalogútépítése, padok, asztalok, biciklitároló, kerti bútorok elhelyezését. A 
pályázat utófinanszírozású. 
 
Május 19-én Falunap. 
 
A program a hagyományoknak megfelelően alakul. 
Tábori mise, óvodások, iskolások műsora, énekkar, tánccsoportok, táncház, zumba bemutató, 
csíkfőzés, íjászat. 
 
Az elnök az ülést 21:00 órakor berekeszti. 
A képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 

K.M.F. 
 

Styevó Gábor       Turcsán Mónika 
polgármester                jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34/2012.(IV.24.) önk. Határozat melléklete 
 

Nézsa Község Önkormányzat  
                         

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  
pályázatot hirdet 

Nézsa Község Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet  
 

GAMESZ vezető (magasabb vezető)  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Részmunkaidő, heti 20 órás 

A vezetői megbízás időtartama:  
 
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.  

A munkavégzés helye: 

Nógrád megye, 2618 Nézsa, Park utca 1.  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Vezeti és képviseli az intézményt, gyakorolja a munkáltatói jogokat, elkészíti a GAMESZ belső szabályzatait, gyakorolja a 
kiadmányizási jogkört,  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 

�         Főiskola,  
�         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
�         magyar állampolgárság, büntetlen előélet  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

�         szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okiratok, nyilatkozat arról, hogy a 
pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 
hozzájárul, a képviselő-testület nyílt vagy zárt ülésen tárgyalhatja a pályázat elbírálását  

A munkakör betölthetőségének időpontja:  

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 4.  



A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Styevó Gábor nyújt, a 06 30 836 0717 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
�         Postai úton, a pályázatnak a Nézsa Község Önkormányzat címére történő megküldésével (2618 Nézsa, Park 

utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 99/2012/ált. , 
valamint a munkakör megnevezését: GAMESZ vezető.  

�         Személyesen: Styevó Gábor, Nógrád megye, 2618 Nézsa, Park utca 1. .  

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 7.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
�         www.nezsa.hu - 2012. május 2. 
�         Polgármesteri Hivatal hirdetőtábla - 2012. május 2. 

  

 
 

Megjegyzés [MB1]:  

Megjegyzés [MB2]:  


