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Készült: Nagybörzsöny Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 11-én 
    megtartott rendkívüli üléséről.

t á r g y a l t    n a p i r e n d e k : h a t á r o z a t o k :

1./ Körjegyzőség létrehozása. 128/2008. (XI. 11.)



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nagybörzsöny Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 11-én 
    megtartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal Nagybörzsöny

Jelen vannak: Batizi Zoltán polgármester
Nagy Zoltán alpolgármester
Gábor Krisztián képviselő
Kosik László képviselő
Paulik Oszkár képviselő
Szabó Attila képviselő
Szalai Barnabás képviselő
Szabóné Egri Teréz jegyző
Antal Gyuláné jkv. vez.

Az ülésről való távolmaradását bejelentette:
Grósz János képviselő

Batizi Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 
hét fővel megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre: Kosik László és Paulik Oszkár 
képviselőkre. A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot a képviselő-testület 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás elfogadta.

Batizi Zoltán polgármester javaslatot tesz a napirendi pontra. Az elhangzott javaslat alapján 
a  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  az  alábbi 
napirendet fogadta el:

N A P I R E N D :

Tárgya: Előadó:

1./ Körjegyzőség létrehozása. Batizi Zoltán 
polgármester

1./ Napirendi pont tárgya: Körjegyzőség létrehozása.
     Napirendi pont előadója: Batizi Zoltán polgármester

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Batizi Zoltán polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy Ipolytölgyes-Perőcsény 
községek  megküldték  a  megállapodás  tervezetet  a  leendő  körjegyzőség  működésére 
vonatkozóan,  melyet  a  képviselő-testületi  tagok  áttanulmányozhattak.  A  polgármester 
elmondja,  hogy ezzel  a költségkimutatással,  költségfelosztással  a körjegyzőség létrehozása 
Nagybörzsöny  község  önkormányzatának  az  eddigieknél  is  nagyobb  költséget  jelentene. 
Javasolja  a  képviselőtestületnek  több  olyan  tervezetet  a  körjegyzőség  létrehozásával 



kapcsolatban,  amely  az  önkormányzat  számára  kedvező  anyagi  feltételekkel  megoldható 
lenne. 
.
A  képviselő-testület  tagjai  a  körjegyzőség  működésére  vonatkozó  rendelet  tervezetet 
részletesen,  pontonként  áttanulmányozták,  javaslataikat,  véleményüket,  észrevételeiket 
megtették.

A napirendi pont részletes megtárgyalása után a Batizi Zoltán polgármester javaslatára:
a  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  az  alábbi 
határozatot hozta:

128/2008. (XI.11.) Képviselő-testületi határozat:

a.) Nagybörzsöny község Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti a 
      korábbi döntéseit, csatlakozni kíván az Ipolytölgyes és Perőcsény községek 
     Önkormányzatai által fenntartott körjegyzőséghez, de nem tudja elfogadni a 
     2008. október 28-án az Ipolytölgyes község Önkormányzatánál megtartott 
     megbeszélés alkalmával átadott társulási megállapodásban foglaltakat, mert 
     az az önkormányzatnak az eddigieknél is nagyobb költséget jelentene.

b.)A képviselő-testület a körjegyzőséghez való csatlakozást az alábbi 
     lehetőségekkel tudja elfogadni:

b.1. A körjegyzőségi alap- és kiegészítő normatív támogatások lakosság 
arányosan illetik meg a társult önkormányzatokat. 
A körjegyzőségi közös költségekhez az alábbiak szerint járul hozzá az 
önkormányzat:
- a körjegyző illetményének, járulékainak és költségeinek 50 %-a,
- körjegyzőségi pénzügyi előadó illetményének, járulékainak és 
   költségeinek 50 %-a ,
- a Nagybörzsönyi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott 4 fő 

               illetménye járuléka és költségei,
- a körjegyzőségi kirendeltség (Nagybörzsönyi Polgármesteri Hivatal)  
   működésének költségei.
- a körjegyző nagybörzsönyi  jelenléte részarányos, de legalább kettő  
   napot ügyfélfogadást tart, illetve ügyintézést végez Nagybörzsöny  
   községben.  

b.2. A körjegyzőségi alap- és kiegészítő normatív támogatások lakosság 
arányosan illetik meg a társult önkormányzatokat. 
- ha Ipolytölgyes és Perőcsény községek Önkormányzatai ragaszkodnak 
   aljegyző alkalmazásához, akkor az részmunkaidős, 4 órás 
   foglalkoztatású legyen, Nagybörzsönyben tartózkodjon. 
- Ebben az esetben a körjegyző illetményéhez évi 1,2 m/Ft-tal, 
- a pénzügyi előadó illetményéhez, járulékaihoz és költségeihez 50 %-
   os arányban járul hozzá Nagybörzsöny.



c.) A  képviselő-testület  nem  tudja  elfogadni  az  Ipolytölgyes  és 
Perőcsény községek által javasolt azon felállást, hogy a körjegyző, 
az aljegyző és a pénzügyi ügyintéző illetményének, járulékainak és 
költségeinek fedezetét kell biztosítania, mert ez a megoldás az eddig 
is nehéz pénzügyi helyzetben lévő önkormányzat költségeit tovább 
növelné.

d.) Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a képviselő-
      testület határozatát küldje meg Ipolytölgyes és Perőcsény községek 
     Önkormányzatainak, és kezdeményezzen megbeszélést az érintett  
      polgármesterekkel a körjegyzőséghez való csatlakozás mindhárom 
      félnek megfelelő, pénzügyileg is elfogadható további lehetőségéről. 

Határidő:  15 nap
Felelős: polgármester, jegyző

Mivel  több  napirendi  pont  nem  volt,  Batizi  Zoltán  polgármester megkérdezte,  hogy 
napirenden kívül van-e kérdés, vagy bejelentés.

Kérdés, bejelentés nem hangzott el, Batizi Zoltán polgármester megköszönte a részvételt és 
az ülést bezárta.

k.m.f.

…………………………………….. ……………………………………
Batizi Zoltán Szabóné Egri Teréz
polgármester           jegyző

......................................................... ……………………………………
Kosik László Paulik Oszkár
képviselő képviselő
jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő


