
Nézsa és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsának

2. számú
Jegyzőkönyve

Készült: Nézsa Község Polgármesteri Hivatalában 2010. november 8-án 10 órai kezdettel a  
               Társulási Tanács alakuló üléséről.

Jelen vannak: Laluja Imre polgármester Alsópetény
                         Terman Ildikó képviselő   Alsópetény
                         Szavlik Zoltán polgármester Legénd
                         Mezei Csilla képviselő  Legénd
                         Styevó Gábor polgármester  Nézsa
                         Zachar Zénó alpolgármester  Nézsa
                         Tóth Károly képviselő  Nézsa

Meghívottak:  Kucsera Andrásné igazgató
                         Zachar Kázmérné vezető óvónő
                         Págyor Józsefné pénzügyes
                         Wágnerné Fejes Mária könyvelő
                         Vargáné Fodor Rita pénzügyes

  Turcsán Mónika jegyző

Az ülés korelnöke: Laluja Imre polgármester

Az ülés korelnöke köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a (7 főből jelen van 7 fő) 
Társulási Tanács ülése határozatképes és azt megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Turcsán Mónika jegyzőt.

A Társulási Tanács tagjai (7 igen) egyhangú kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.

Jegyzőkönyv hitelesítőjének javasolja: Tóth Károly képviselőt.

A Társulási Tanács tagjai  6  igen 1 tartózkodás) egyhangú kézfelemeléssel a javaslatot  
elfogadja.

Laluja Imre korelnök ismerteti a tervezett napirendi pontokat:

1. A Társulási Tanács elnökének és elnökhelyettesének megválasztása
Előterjesztő: Laluja Imre elnök

2. A Mikszáth Kálmán Általános Iskola és Óvoda pénzügyi beszámolója
Előterjesztő: Kucsera Andrásné igazgató

3. A Társulási Megállapodás felülvizsgálata, módosítási javaslatok.
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester

4. A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata
Előterjesztő: elnök
5.   Egyebek



A Társulási Tanács tagjai (7 igen) egyhangú kézfelemeléssel a napirendi javaslatot elfogadja.

1. Napirend tárgyalása

Laluja Imre korelnök: elmondja, hogy 4 éve tölti be a társulási tanács elnöki tisztségét, mert 
összeférhetetlenségi okok miatt a nézsai polgármester ezt nem láthatta el. A Társulási Tanács 
megállapodása  és  működési  szabályzata  is  úgy  rendelkezett,  hogy  az  elnöki  tisztséget  a 
mindenkori Nézsa Önkormányzatának polgármestere tölti be. 
Javasolja Styevó Gábor polgármestert az elnöki tisztségre megválasztani.

Styevó Gábor polgármester: a jelölést elfogadom, és egyben bejelentem az Ötv. 14.§ (2) 
bekezdése szerint  személyes  érintettségemet,  ezen napirendi pont döntésében nem kívánok 
részt venni. A személyemet érintő nyilvános tárgyalásba beleegyezem.

A  Társulási  Tanács  tudomásul  veszi  a  polgármester  személyes  érintettségére  vonatkozó 
bejelentését.

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

3/2010.(XI.08.) számú határozat
A Társulási Tanács Styevó Gábor polgármestert az Ötv. 14.§ (2) bekezdésére hivatkozással 
kizárja az társulási tanács elnökének megválasztásának napirendi tárgyalásából.

Laluja Imre korelnök: javaslatot tesz a szavazatszámláló bizottság elnökére és tagjaira: 

Elnöknek javasolja:                                    
Az elnök szavazást kér személyenként.

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

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

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

4/2010.(XI.08.) számú határozat
A  Társulási  Tanács  a  megbízatásának  időtartamára  a  titkos  szavazások  lebonyolítására 
megválasztotta a szavazatszámláló bizottságot, annak elnökét és képviselő tagjait.
Elnök: Szavlik Zoltán polgármester
Tagjai:Terman Ildikó képviselő
            Tóth Károly képviselő           



Határidő: azonnal
Felelős: az elnök

A titkos szavazáshoz megalakult a szavazatszámláló bizottság.

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

A korelnök addig szünetet rendel el.

Szavlik Zoltán a szavazatszámláló bizottság elnöke ismerteti  a titkos szavazás menetét: 
minden tanácstag (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 Társulási Tanács tagjai 6 igen szavazattal 
Styevó Gábor polgármestert a Társulási Tanács elnökének megválasztotta.

5/2010.(XI.08.) számú határozat
A  Társulási  Tanács  -  titkos  szavazással  (minősített  többséggel)  a  polgármesteri  tisztség 
megbízatásának időtartamára – Styevó Gábor polgármestert 2010. november 08. napjától a 
Társulási Tanács elnökének megválasztotta.
Határidő: azonnal.

Styevó Gábor elnök: megköszöni a bizalmat, és átveszi az ülés vezetését.
Elnökhelyettesnek Laluja Imre polgármestert javasolja.

Laluja Imre polgármester: a  jelölést  elfogadom,  és egyben bejelentem az Ötv.  14.§ (2) 
bekezdése szerint személyes  érintettségemet,  ezen napirendi pont döntésében nem kívánok 
részt venni. A személyemet érintő nyilvános tárgyalásba beleegyezem.

A társulási tanács tudomásul veszi a  személyes érintettségére vonatkozó bejelentést.

Az elnök javasolja Laluja Imre polgármester bejelentésének elfogadását.
A szavazás eredménye: a társulási tanács (7 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen 1 fő nem vett 
részt a szavazásban) a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.

6/2010.(XI.08.) számú határozat
A Társulási  Tanács  Laluja  Imre  polgármestert  az  Ötv.  14.§ (2) bekezdésére hivatkozással 
kizárja a társulási tanács elnökhelyettes megválasztásának napirendi pontjának tárgyalásából.

A titkos szavazáshoz megalakult a szavazatszámláló bizottság.

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

Az elnök addig szünetet rendel el.



Szavlik Zoltán a szavazatszámláló bizottság elnöke ismerteti  a titkos  szavazás  menetét: 
minden tanácstag (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 Társulási Tanács tagjai 6 igen szavazattal 
Laluja Imrre polgármestert a Társulási Tanács elnökhelyettesének megválasztotta.

7/2010.(XI.08.) számú határozat
A  Társulási  Tanács  -  titkos  szavazással  (minősített  többséggel)  a  polgármesteri  tisztség 
megbízatásának időtartamára –  Laluja Imre polgármestert 2010. november 08. napjától  a 
Társulási Tanács elnökhelyettesének megválasztotta.
Határidő: azonnal.

Laluja Imre elnökhelyettes: megköszöni a bizalmat.

2. Napirend tárgyalása

Kucsera Andrásné igazgató: 2010. augusztus 1. napjától Nézsa és Legénd Önkormányzatok 
óvodája a társulás tagintézményeként működik. Az iskola és óvoda működéséről a pénzügyi 
beszámolót az iskola pénzügyese ismerteti.

Págyor Józsefné pénzügyi ea.:

Mikszáth Kálmán
Általános Iskola és Óvoda

N é z s a

Pénzügyi beszámoló 2010.01.01-.2010.0930-ig

2010-es évre az elfogadott költségvetésünk :                     66.343.000.-
Ezt az összeget módosítottuk  keresetkiegészítés
összegével, mely személyenként 49.ooo ft.  ez összesen      2.364.740.-
IPR-es pályázat módosítás                                                        745.440.-
Legénd Óvoda (aug.h. mbérek+közterhek)                              550.928.-
Legénd Óvoda (szept.h. mbérek+közterhek.)                           583.014.-
Nézsa Óvoda aug.mbérek + közterhek                                      853.948.-

Összesen :                                                                             71.441.070.-

Ebből finanszírozva                                                               54.191.511.-

Önkormányzat hatáskörű pályázat = 745.440.-(IPR:) ebből vásároltunk 2 db. TV. és 1 db.dvd. 
lejátszót,  157.000.-+ 345.440.- mbérek. + 243.000.- egyéb kiadások  pályázati  feltételeknek. 
( tanácsadói díj,színház,koncert stb.)



Intézményi  pályázati bevételek: mesemondó        98.000.-
                                                     Szlovák p          250.000.-

Egyéb bevételeink : 199.993.- ebből terembér:    196.450.-
                                                  egyéb bev.-             3.543.-, mely összeget sajnos működési 
kiadásokra használtuk fel.

Kiadások :  Bér, és bérjellegü költségekre             36.357.836.-
                   Munkaadókat terhelő kiadások            10.049.985.-
                     
                   Dologi kiadások                                     7.589.681.-

                   AT vásárlás                                                147.000.-
                   ----------------------------------------------------------------

                     Összesen :                                           54.144.502.-

Tételes pénzügyi kimutatást melléklem.

Bér-és bérjellegü költségeinknél nagyobb kiadás (Mezei Csilla Legénd:
4.531.869.-, melyre 4.000.000 ft. volt betervezve.)

Alsópetény Óvoda szeptember hó-ig. 570.639.- ft-ot tartozik, ez azért van, mivel 8 hó-ig. 
tanulók hozzájárulása 50.000 ft/fő . (melléklet szerint)

Kifizetetlen számláink: 820.000.-
25 jub.jut. Ap. Óvoda  236. 220.-járulékokkal együtt.

Legénd óvoda az eddig leszámlázott bért, + különbözetét átutalta.

Nézsa, 2010.10.26.

Alsópetény óvoda 2010 évi elszámolása

Állami normatíva:                                                    5.325.999.-
Kistérségi bevétel:                                                    1.664.200.-
Módosított előir.  3x49.000.-=147.000.- + 39.690.-= 186.690.-
                             3x49.000.-=147.000.- + 39.690.- =186.690.-

  Összesen :                                                              7.363.579.- :12 =613.631.-
                                                                                                                                             
Hónap       Megnevezés :       Kiadás :                                 Bevétel:

december   Munkabérek        471.950.-                       
                   Tb.                      137.537.-     
                   Számlák/tízórai    22.115.-
                   Számla/ebéd       121.980.-                      66.975.- ebédből



Január         Munkabérek       664.026.-
                   Tb                       179.289.-
                   Számlák/tízórai    20.630.-
                   Számla/ebéd         99.560.-                      34.944.-  ebédből

Február      Munkabérek        472.766.-
                   TB                       127.646.-
                   Számlák/tízórai   44.010.-                       61.056.- ebédből

Március     Munkabérek        654.779.-
                  Étk,.ut. +szja          22.500.-
                  Tb                           78.036.-
                  Számlák/tízórai      36.790.-                    61.689.- ebédből

Április      Munkabérek        473.713.-
                 Tb.                       127.903.-
                 Számlák/tízórai     28.624.-                     50.247.- ebédből

Május       Munkabérek         501.132.-
                 Tb                         135.306.-
                  Szlovák fog 
                  24x1620x27%       49.378.- 
                  Számlák/tízórai     33.950.-                    60.897.- ebédből
                  ÖSSZESEN:     4.503.620.-                  335.802                                  

2010 június havi munkabérek                       473.297.-
                            Tb. Járulék. 27 %              127.790.-
                             Számlák                              33.945.-
                             Bevétel ebéd befizetésekből.                                 64.474.-
                             ---------------------------------------------------------------------
                             Kiadás összesen               635.032.-        Bev.       64.474.- 
-                                    
                       
2010 július havi munkabérek:                   514.415.-
                            Tb. 27 %                        138.893.-
                            Számlák                           35.880.-
                            Ebéd kifizetés                  97.660.-
                           Bevétel ebédbefizetésből,.                                       63.123

        Összesen :                                         786.848.-         Bev.         63.123.-

2010 aug. havi munkabérek.                    472.500.-
                           Tb.                                   127.575.-
                           Ebéd kifizetés                 310.460.-
                           Bevétel ebédből                                                        0000000
             --------------------------------------------------------------------------------------- 
      Összesen                                              910.535.-

Bevételek aug-ig  Normatívák :  9 x 613.631.- =    5.522.679.-



                  Ebéd befizetések                                        463.411.-
                  2009. év maradvány                                  933.632
  -----------------------------------------------------------------------------------------------
      Összesen :                                                            6.919.722.-

Kiadások Aug-ig.                                                   -   6.836.035.-
Bejárók hozzájárulása 8 hó =21 x 50.000.-          -      700.000.    
 Összesen                                                                - 616.313-, mely összeget kérjük az 
önkormányzat egyszámlájára mielőbb átutalni szíveskedjenek.
            
Nézsa,2010.09.13.    
                    

Polgármesteri Hivatal
Alsópetény

Tárgy: szept.h. munkabér elsz.

                    Kiadások:                                                         Bevétel:

2010 szept. mbérek         457.800.-
                   Tb. 27 %      125.214.-
                   Számlák         54.903.-
                   Ebéd kifizetés -
                   Ebéd befizetések                                               69.960.-

      
Összesen :                        637.917.-                                     69.960.-

                 

Bevételek szept.-ig normatívák : 10 x 613.631.-     6.136.310.- 
                  Szept-ig ebéd befiz.                                   533.371.-
                   2009.é maradvány                                     933.632.-
                  ---------------------------------------------------------------
                  Összesen :                                                7.603.313.-

Kiadások szept-ig                                                      - 7.473.952.- 
                 Bejárók hozzájárulása 8 hó-ig                    -  700.000 .-
                 --------------------------------------------------------------------
       
                 Összesen :                                                    - 570.639.-mely összeget kérjük az 
önkormányzat egyszámlájára mielőbb átutalni szíveskedjenek.

Nézsa, 2010.10.01
                                                                                                    



Polgármesteri Hivatal
Alsópetény

Tárgy:  okt.h. mbér elsz.

Kiadások                                                       Bevételek :

Munkabérek                     490.104.-

Tb. 27 %                          132.328.-

Szlov.fogl.szept.                  8.000.-
Járulékok                             1.944.-
Ebéd befizetések                                             55.651.-
Tízórai számlák                  37.250,.-

Összesen :                         669.626.-               55.651.-

Október havi normatíva   bevétel          613.631.-
Ebéd bevétel                                             55.651.-
 Összesen :                                              669.282.-

Okt.h. kiadások                                      - 669.626.-

Előző hóról áthozott tartozás               - 570.639.-

Tartozás összesen :                                 570.983.-

Kérjük a fenti összeget mielőbb az önkormányzat egyszámlájára átutalni szíveskedjenek.

Nézsa.2010.10.29.

Alsópetény Óvoda Költségvetés 2010

20 fő óvodás
Bevételek:

             8 hó              2.533.333.-
             4 hó               1.266.667.-

Nemzetiségi
             8 hó                  533.333..-
             4 hó                  266.666.-

Társulás
             8 hó                  484.000.-
             4 hó                  242.000.-

Állami normatíva bev: 5.325.999.-



Kistérségi bevételek.

Tagint.tám.  8 hó / 20 fő            910.000.-
                     4 hó/ 17 fő             420.000.-
Kist.tám.       8 hó/20 fő              233.940.-
                      4 hó/17 fő              100.260.-

Kistérségi bev. Összesen:        1.664.200.-

Óvoda összes bevétele:                          6.990.199.-

Styevó Gábor elnök:  vannak tagintézményeink,  amelyeknek a normatíván felül is vannak 
kiadásai. Ezeket pontosan szeretném, ha ki lenne munkálva és azt is látnánk napra pontosan, 
hogy a tagintézmények mikor utalják a plusz hozzájárulásokat. Nézsa Önkormányzata nem 
tudja felvállalni tovább, hogy a tagönkormányzatok helyett munkabérhitelt vegyen fel és majd 
valamikor az elszámolás során a pénzünkhöz jutunk. Most is vannak jubiláló pedagógusok és 
felmentett  alsópetényi  pedagógus.  Előre  szeretnénk  kérni  a  pénzt  a  bérjellegű  kiadások 
kifizetéséhez.  A  létszámcsökkentési  pályázatot  jövőre  benyújtjuk,  de  azon  felül  is  lesz 
tagönkormányzatot  terhelő  kiadás.  Az  érintett  önkormányzatok  figyeljenek  erre  oda  és  a 
kifizetés előtt utalják Nézsa Önkormányzatának számlájára. 

Laluja Imre elnökhelyettes: utalnék, ha volna miből. Alsópetény már ott tart, hogy feléli a 
vagyonát  teljesen.  Hitelt  nem  tudunk  felvenni,  mert  nem  kapunk.  Már  túlfeszített  a 
költségvetésünk.  Ez  idáig  úgy  tudom  nem  volt  probléma.  A  jövő  évben  lesznek  súlyos 
gondjaink, mert 7 fős lesz az óvodánk. 

Styevó Gábor elnök: a Társulási Megállapodást ezért is kell majd módosítani és konkrétan 
meghatározni a normatíván felüli hozzájárulást. A jogosulatlanul igénybe vett normatívát is 
minden  évben vissza  kell  fizetni.  Szeretném látni,  hogy melyik  gyereklétszám miatt  van. 
Legyenek pontosak a normatíva igénylések, és amikor lehet korrigáljuk.

Szavlik  Zoltán polgármester:  év közben is  lehet  korrigálni  a  gyereklétszámot,  4 x lehet 
lemondani és 2 x lehet pótigényt jelenteni.

Kucsera Andrásné igazgató: minden évben az október 1. napi statisztika az irányadó. Azzal 
a gyereklétszámmal dolgozunk egy évig, természetesen élünk a lemondás vagy pótigényléssel 
indokolt esetben. Egy-két fő hiba nem eget rengető. 

Zachar Kázmérné vezető óvónő: előfordul, hogy májusban beiratják a gyereket az óvodába, 
de szeptemberben még sem jön.

Styevó  Gábor  elnök,  polgármester:  a  tagintézményeket  érintően,  bárki  jubilál  vagy 
létszámcsökkentést  hajt  végre,  előre  kérjük  utalja  a  nézsai  önkormányzat  számlájára  a 
bérkülönbözetet.  Amikorra  a  dolgozónak  utalni  kell  az  illetményt  legyen  Nézsa 
Önkormányzatának számláján a pénz. Úgy tudom, hogy  a béreket is minden hó 10-ig kell 
utalni. Az állami normatíva minden hó 1-jén érkezik minden önkormányzathoz.



Vargáné Fodor Rita pénzügyes: Alsópetényt a felmentési idő 50%-a terheli majd, a többit 
meg lehet pályázni. 

Styevó  Gábor  elnök,  polgármester:  2010.  szeptember  30-ig  lehetett  volna  pályázni, 
legközelebb 2011. áprilisában lehet. 

Kucsera Andrásné igazgató:  az 1 fő létszámcsökkentéssel  járó kiadás  Alsópetényt  fogja 
terhelni. A felmentett pedagógusnak 2011. január 12-én jár le a szabadsága, a felmentési idő 
60  nap  +  3  hónap.  A létszámcsökkentési  pályázatot  be  kell  nyújtani  áprilisban.  Továbbá 
jubilál egy alsópetényi dolgozó is.

Zachar Zénó alpolgármester: mi az oka, hogy Alsópetény nem utal időben? 

Laluja  Imre  elnökhelyettes,  polgármester:  fizetési  nehézséggel  küzd  2000-2500 
önkormányzat. Minden igyekezetünk ellenére nem tudunk utalni. Nem a nem szándékról van 
szó, ha nem egyszerűen nincs pénzünk. A közeljövőben ingatlaneladást realizálunk, reméljük 
ezt követően a probléma megoldódik.

Tóth Károly képviselő: annak idején azzal a célzattal társultunk, hogy így mindenkinek jobb 
lesz, és nem azt vállalta Nézsa Képviselő-testülete, hogy megelőlegezi a tagönkormányzatok 
hozzájárulásait.  Sok esetben azért  kényszerülünk több munkabérhitelt  igénybe venni,  mert 
utólag utalnak a tagönkormányzatok. Nekünk is feszített a költségvetésünk, utaljon mindenki 
előre és ennek függvényében lesz fizetés.

Laluja  Imre  elnökhelyettes,  polgármester: sajnos  erről  nem  mi  tehetünk,  nagyon 
alulfinanszírozottak  az  önkormányzatok.  Csökken  a  gyermeklétszám,  a  költségek  nem 
csökkennek és ilyen helyzetben könnyen fejre tud állni egy önkormányzat. Ma már a társulási 
forma sem old meg semmit.

Vargáné Fodor Rita pénzügyes: ez idáig nem volt probléma, hiszen túlfizetésünk is volt 1 
millió  forint.  Úgy  tudtuk  nincs  tartozásunk.  2010.  szeptember  hónapban  derült  ki,  hogy 
tartozunk 570 eFt. + 400 ezer forint. Kérésünk, hogy 2-3 hónapig legyetek türelemmel utalni 
fogunk.

Zachar Zénó alpolgármester: nekünk sem jön ki egy gyerek csupán az állami támogatásból, 
de biztos nem 50 ezer forinttal kell hozzájárulnunk, hanem több mint 100 ezer forinttal. A 
társulási  megállapodásban  rögzíteni  kell  a  plusz  hozzájárulásokat  gyerekenként.  Egyelőre 
legyen 50 ezer forint. 

Styevó  Gábor  elnök,  polgármester:  javasolom,  hogy  minden  önkormányzat  képviselő-
testülete tárgyalja meg a normatíván felüli hozzájárulást,  melynek összege legyen 50.000,-
Ft/fő/év.

Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a Társulási Tanács (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) a javaslatot 
elfogadja és határozatra emeli.

8/2010.(XI.08.) számú határozat
A Társulási  Tanács  úgy  döntött,  hogy  2011.01.01.  napjától  kezdődően  az  óvodás/iskolás 
gyerekek után járó állami normatíván felül további 50.000,-Ft/fő/év hozzájárulást állapít meg, 



amelyet  Nézsa Önkormányzatának 11741031-15451660 számú számlájára  – minden hó 3. 
napjáig - köteles utalni.
A Társulási Tanács felkéri Nézsa, Alsópetény, Legénd Önkormányzat Polgármestereit, hogy a 
Képviselő-testületeikkel tárgyalják meg a hozzájárulás mértékét.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Styevó Gábor polgármester

  Laluja Imre polgármester
              Szavlik Zoltán polgármester

3. Napirend tárgyalása

Styevó  Gábor  elnök,  polgármester:  javasolom  a  társulási  megállapodás  felülvizsgálatát 
annak  figyelembevételével,  hogy  Alsópetény  és  Legénd  Önkormányzatának  Képviselő-
testületei,  hogyan  döntenek  a  kiegészítő  támogatásról.  Várjuk  a  döntésről  készült 
határozatokat.

4. Napirend tárgyalása

Styevó Gábor elnök, polgármester: a Társulási Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatát 
felül kell vizsgálni, javasolom, hogy ezt a feladatot Nézsa Önkormányzat Jegyzője készítse el 
legkésőbb 6 hónapon belül.

Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a Társulási Tanács (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) a javaslatot 
elfogadja és határozatra emeli.

9/2010.(XI.08.) számú határozat
A Társulási Tanács úgy döntött, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatával 
Nézsa Önkormányzat jegyzőjét bízza meg.
Határidő: 2011. május.
Felelős: Turcsán Mónika jegyző

5. Napirend tárgyalása

Kucsera Andrásné igazgató: jelenleg 104 gyerek tanul az iskolánkban. Személyi változás 
lesz, 1 fő tanító szülési szabadságra megy, helyette Töreki Edit dolgozik. 

Styevó  Gábor  elnök,  polgármester:  kérem  a  tagönkormányzatokat,  hogy  a  2011.  évi 
költségvetés  tervezésénél  térjen  ki  arra,  milyen  összegű  juttatást  (cafetériát)  kíván 
megállapítani.  Amennyiben  ilyen  lesz,  várjuk  ennek  az  összegnek  is  az  átutalását  Nézsa 
Önkormányzatának,  hogy  át  tudja  adni  a  címzett  pedagógusnak.  Ugyanez  vonatkozik  a 
jubiláló  pedagógusokra,  a  teljes  bruttó  összeget  kérjük előre  átutalni.  Jelenleg  Alsópetény 
közel 800 ezer forinttal tartozik. Nézsának is éppen hogy összeáll a pénze a fizetésekre. 

A tagönkormányzatok mindegyike megkapta a  Mikszáth Kálmán Általános Iskola és Óvoda 
Alapító  Okiratának módosítási  tervezetét,  amely  arról  szól,  hogy  2011.01.01.  napjától az 
intézmény nem önállóan működő és gazdálkodó, hanem csak önállóan működő lesz. 



Ez azt jelenti, hogy egy könyvelés lesz a polgármesteri hivatalban. Kérem a polgármestereket, 
hogy a képviselő-testületeikkel mielőbb tárgyalják meg.

Mezei Csilla képviselő:  szeretnék pár szót szólni arról, amit visszahallottam, hogy miattam 
van rossz pénzügyi helyzetben Nézsa Önkormányzata, és miért vagyok még itt az iskolában? 
Én  is  áldozata  vagyok  a  Legánd-i  ügynek  és   úgy  érzem  nem  vagyok  bűnös,  csak  azt 
követeltem ami nekem is járt. 

Styevó Gábor elnök polgármester: a legéndi peres ügy jelenlegi állása, a 2010. október 28-
án megtartott  bírósági tárgyaláson a Nógrád Megyei  Bíróság 4,619 eFt + kamat + 80 eFt 
perköltséget ítélt meg Nézsa Önkormányzatának. A per fizetési meghagyásból indult.
Legénd Önkormányzatának 2011. február 15-ig kell megfizetnie a megítélt összeget.

Szavlik Zoltán polgármester:  nincs értelme fellebbezni,  ki  fogja Legénd Önkormányzata 
fizetni. Egy kis türelmet kérünk, mert jelenleg elbírálásra vár egy pályázatunk, ami ha nyer 
azonnal fizetünk, akár már decemberben.

Az elnök az ülést bezárja

KM.F.

Styevó Gábor Tóth Károly
elnök polgármester  képviselő


