
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: Nagybörzsöny Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én 

                megtartott üléséről.

 

 

t á r g y a l t    n a p i r e n d e k :                                                    határozatok:

 

 

1./ A bizottságok nem képviselő-tagjainak eskütétele.              

                                                                                                          

 

2./ A Vámosmikolai Önkéntes Tűzoltó Egyesület                                 56/2008. (V. 
29.)



     vezetőjének tájékoztatója az egyesület munkájáról.             

 

3./ Tájékoztató a társult intézmények tagintézményi

     működésének tapasztalatairól:

     

    a.) Óvoda tájékoztatója.                                                                 57/2008. (V. 
29.)

                                                                                                          

 

      b.) Iskola tájékoztatója.                                                                58/2008. (V. 
29.)

 

4./ Tájékoztató az önkormányzatnál végzett pénzügyi               59/2008. (V. 29.)

      ellenőrzésről.                                                                                

 

5./ „Szob-Márianosztra-Nagybörzsöny Erdei Kisvasút tu-                   60/2008. (V. 
29.)



     risztikai célú helyreállításának II. üteme”címen induló                      

     projekttel kapcsolatban Közbeszerzési Bizottság létre-

     hozása. 

 

6./ Magyarországi Zöld Párt helyi szervezetének művelő-                    61/2008. (V. 
29.)

     dési ház igénybevételének kérelme.                                    

 

7./ A háziorvos lemondásának visszavonása.                           62/2008. (V. 29.)

                                                                                                          

 

8./ Védőnő lemondása, védőnői álláshely pályázat                               63/2008. (V. 
29.)

     kiírása.                                                                                          

 



9./ Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat             64/2008. (V. 29.)

     (Szob) szakmai beszámolója a 2007. évről.                                    

 

10./ Nagybörzsöny Erdei Kisvasút üzemeltetésére vo-             65/2008. (V. 29.)

       natkozó szerződés elfogadása.                                                     

 

11./ Polgármester felhatalmazása folyamatban lévő rendőr-      66/2008. (V. 29.)

       ségi ügybe való betekintésre.                                            

 

12./ Szobi Rendelőintézet támogatásának megtárgya-              67/2008. (V. 29.

       lása.                                                                                            

 

 

Z á r t  ü l é s :



 

 

13./ Kempf Gyula volt polgármester elleni bírósági ügyben       68/2008. (V. 29.)

       fellebbezés megszüntetése.                                               

 

14./ Jegyző munkavégzés alóli felmentése.                                           69/2008. 
(V. 29.)

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: Nagybörzsöny Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én 
meg-

                tartott üléséről.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

 

Jelen vannak:            Batizi Zoltán                 polgármester

                                   Nagy Zoltán                 alpolgármester

                                   Gábor Krisztián           képviselő

                                   Grósz János                 képviselő

                                   Kosik László               képviselő

                                   Paulik Oszkár              képviselő



                                   Szabó Attila                 képviselő

                                   Szalai Barnabás           képviselő

                                   Dr. Pálinkás József       jegyző

                                   Antal Gyuláné              jkv. vez.

 

Meghívottként részt vett az ülésen:

 

                                   Simon Krisztián            Vámosmikolai Tűzoltó 
Egy.parancsnoka

                                   Hirth Zsuzsanna           német kisebbségi önk. elnöke

                                   Bóna Dániel                 nem képviselő bizottsági tag

                                   Frey Lajos                   nem képviselő bizottsági tag

                                   Kapa Lászlóné nem képviselő bizottsági tag

 

Batizi Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 
képviselő-testület teljes létszámmal megjelent, az ülés határozatképes, azt 
megnyitja. A polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre: Grósz 



János és Szabó Attila képviselőkre. A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett 
javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta.

 

Batizi Zoltán polgármester javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására. Az 
elhangzott javaslat alapján a képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el: 

 

                                               

N A P I R E N D :

 

Tárgya:                                                                                             Előadó:

 

1./ A bizottságok nem képviselő-tagjainak eskütétele.              Batizi Zoltán

                                                                                                          polgármester

 

2./ A Vámosmikolai Önkéntes Tűzoltó Egyesület                                 Simon 
Krisztián



     vezetőjének tájékoztatója az egyesület munkájáról.             tűzoltópar.

 

3./ Tájékoztató a társult intézmények tagintézményi

     működésének tapasztalatairól:

       a.) Óvoda tájékoztatója.                                                              Sári Ferencné

                                                                                                          tagintézményv
.

 

      b.) Iskola tájékoztatója.                                                                Menyesné 
Kempf Katalin

                                                                                                          tagintézményv
.

 

4./ Tájékoztató az önkormányzatnál végzett pénzügyi               Dr. Pálinkás József

      ellenőrzésről.                                                                                jegyző

 



5./ „Szob-Márianosztra-Nagybörzsöny Erdei Kisvasút tu-                   Batizi Zoltán

     risztikai célú helyreállításának II. üteme”címen induló 
polgármester

     projekttel kapcsolatban Közbeszerzési Bizottság létre-

     hozása. 

 

6./ Magyarországi Zöld Párt helyi szervezetének művelő-                    Batizi Zoltán

     dési ház igénybevételének kérelme.                                    polgármester

 

7./ A háziorvos lemondásának visszavonása.                           Batizi Zoltán

                                                                                                          polgármester

 

8./ Védőnő lemondása, védőnői álláshely pályázat                               Batizi 
Zoltán

     kiírása.                                                                                          polgármester

 



9./ Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat             Batizi Zoltán

     (Szob) szakmai beszámolója a 2007. évről.                                    polgármester

 

10./ Nagybörzsöny Erdei Kisvasút üzemeltetésére vo-             Batizi Zoltán 

       natkozó szerződés elfogadása.                                                     polgármester

 

11./ Polgármester felhatalmazása folyamatban lévő rendőr-      Batizi Zoltán

       ségi ügybe való betekintésre. 
polgármester

 

12./ Szobi Rendelőintézet támogatásának megtárgya-              Batizi Zoltán

       lása.                                                                                            polgármester

 

 

Z á r t  ü l é s :



 

 

13./ Kempf Gyula volt polgármester elleni bírósági ügyben       Batizi Zoltán

       fellebbezés megszüntetése. 
polgármester

 

14./ Jegyző jogviszonyának megszüntetése.                                         Batizi 
Zoltán 

                                                                                                          polgármester

 

 

A napirendi pontok tárgyalása előtt Batizi Zoltán polgármester tájékoztatást ad a 
két ülés között történt fontosabb eseményekről, az alábbiak szerint:

 

A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az orvosi rendelő épületében 
kialakított fiókpatika június 9-étől lesz nyitva, kedden, csütörtökön és pénteken 
8-10 óráig tart majd nyitva. 



 

Elmondja továbbá, hogy a Vámosmikolai Képviselő-testület a tegnapi napon 
tárgyalta a körjegyzőség tárgyában küldött kérelmünket, és a testület a kérelmet 
elutasította. Így a következő lépésben Ipolytölgyes-Perőcsény körjegyzőség kerül 
megkeresésre, hogy a három település együttesen alkosson körjegyzőséget. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület a polgármester által 
adott, a két ülés között történt fontosabb eseményekről adott tájékoztatóját 
tudomásul vette.

 

Napirendi pontok tárgyalása:

 

1./ Napirendi pont tárgya: A bizottságok nem képviselő-tagjainak eskütétele.

     Napirendi pont előadója: Batizi Zoltán polgármester

 

 

Batizi Zoltán polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az alakuló 
ülésen megválasztásra kerültek a bizottságok tagjai. A bizottságok 3 fővel 
alakultak meg, melyből két fő képviselő-testületi tag, egy fő nem képviselő. A 
nem képviselő bizottsági tagoknak is esküt kell letenni ahhoz, hogy a bizottságok 
munkájában részt vehessenek, a bizottságok teljes létszámmal működhessenek.



 

A polgármester felkéri a jelenlévő, nem képviselő bizottsági tagokat: Bóna Dániel 
Nagybörzsöny, Kossuth u. 8.sz., Frey Lajos Nagybörzsöny, Petőfi u. 28.sz., és 
Kapa Lászlóné Nagybörzsöny, Völgy u. 11. sz. alatti lakosokat, hogy az eskütétel 
idejére álljanak fel, az esküt tegyék meg.

A bizottsági tagoktól a polgármester az esküt kivette, melyről külön jegyzőkönyv 
készült. Ezt követően megköszönte, részvételüket, további eredményes munkát 
kívánt. 

 

 

2./ Napirendi pont tárgya: A Vámosmikolai Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
vezetőjének

                                               tájékoztatója az egyesület munkájáról. 

     Napirendi pont előadója: Simon Krisztián tűzoltó parancsnok

 

 

Simon Krisztián a Tűzoltó Egyesület Parancsnoka köszönti a megjelenteket. 
Néhány mondatban bemutatja a 12 éve Vámosmikolán működő Egyesületet, 
majd az egyesület életéről, működéséről képanyag (vetítés) formájában ad 
tájékoztatást a képviselő-testület részére, az alábbi szempontok szerint:



 

-         A tűzoltóság felépítésének legfontosabb adatai (gazdálkodás formája, 
tagjainak száma, stb.);

-         Tűzoltóság tevékenységi köre:

a.)    kötelező közszolgálati feladatok,

b.)    szolgáltatások,

c.)    tűzmegelőző tevékenység.

 

-         Tűzoltóság működési területe: 8 település közigazgatási területe.

-         A tűzoltóság működési területén keletkezett káresetek megoszlása.

-         Szakmai képzések, oktatás: a képzések legfontosabb eseményeinek 
ismertetése.

-         Munkavédelem a tűzoltóságon, munkavédelmi helyzetértékelés.

-         Szakmai Felügyeleti szervek ellenőrzései

-         Pályázatokon való részvétel.

-         Nyílt napok a tűzoltóságon.



-         2002-től az önkormányzatok támogatásai (településenként). Kéri az 
önkormányzatot, hogy lehetőségeikhez képest továbbra is támogassák a 
tűzoltóságot, egyben megköszöni az eddig adományokat.

-         A köztestület és az egyesület 2008. évi várható bevételei és kiadásai.

-         A 2008. évi tervek ismertetése. 

 

 

Simon Krisztián tűzoltóparancsnok elmondta, hogy az évre vonatkozóan az 
ellátási területükhöz tartozó településektől lakosságarányosan kér támogatást, 
mely támogatásokra a pályázatok benyújtásához szükséges önrész 
biztosításához is szükség van. Ez Nagybörzsöny vonatkozásában éves szinten 
350 e/Ft-ot jelentene.

 

Batizi Zoltán polgármester: Mekkora összeg hiányzik a (jelenlegi) pályázati 
önrészhez?

 

Simon Krisztián tűzoltóparancsnok: Kb. 4 m/Ft hiányzik.

 



Kosik László képviselő: A Vámosmikolai Tűzoltóság személyi állománya tehát 9 
fő, akik állandó fizetést kapnak. Mikor vannak tulajdonképpen társadalmi 
munkában? A gépkocsik nem fiatalok, ki végzi azok javítását, karbantartását?

    

Simon Krisztián tűzoltóparancsnok: 8 fő a szolgálatot teljesítő létszám (a 9. fő a 
parancsnok), aki kettesével vannak beosztva egy-egy 24 órás műszakba. A 
három napban önkéntesként kerülnek behívásra, ha bármilyen esemény van. 
Ennek biztosítása úgy történik, hogy naponta a szolgálatban lévő kolléga 
körbekérdez mindenkit, hol tartózkodik, illetve elérhető-e. A kötelező készenléti 
létszámnak az esetleges vonuláshoz meg kell lennie. A tűzoltóság maga végez 
minden munkát:  az épületek felújítását, karbantartását, valamint az 
állományban két autószerelő is van, akik a gépjárművek javítását végzik. A 
tűzoltóság önálló, non-profit civil szervezet. Nem egyszerű és nem könnyű a 
tűzoltók munkája. 

A parancsnok meghívja a képviselő-testületet egy nyílt napra.

 

Szabó Attila képviselő: Hogyan biztosítható, hogy a szabadnapos 6 főből 2 fő 
állandóan készenlétben legyen?

 

Simon Krisztián tűzoltóparancsnok: Mivel tehát minden reggel van 
szolgálatszervezés, vállalták a dolgozók, hogy naponta min. két fő rendelkezésre 
áll. Szükség esetén azonban besegítnek a „régi önkéntes tűzoltók is”, akik nappal 
dolgoznak, az esti órákban állnak rendelkezésre. 

 

Batizi Zoltán polgármester: véleménye szerint a pályázatok önrésze mögött 
legtöbbször az önkormányzatok támogatása, illetve a szponzorok állhatnak. 



 

Simon Krisztián tűzoltóparancsnok: Minden pályázatnál igazolni kell, hogy miből 
biztosítja az egyesület a pályázati önrészt.

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 8 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

                        56/2008. (V. 29.) Képviselő-testületi határozat:

 

                        Nagybörzsöny Önkormányzat Képviselő-testülete a Vámosmikolai 
Önkéntes<


