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Készült: Nagybörzsöny Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 19-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. 129/2008. (XI. 19.) hat.
130/2008. (XI. 19.) hat.

2./ A környezetvédelemről szóló 3/2001. (I. 24.) rende- 15/2008. (XI. 20.) rend.
     let hatályon kívül helyezése.

3./ A 25/2008. (III. 12.) Képviselő-testületi határozat 131/2008. (XI. 19.) hat.
     módosítása.

___________________________________________________________________________



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nagybörzsöny Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 19-én 
    megtartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal Nagybörzsöny

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

Távolmaradását bejelentette:

Szabó Attila 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:  Grósz János 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  pontokra.  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

2./ A környezetvédelemről szóló 3/2001. (I. 24.) rende- Szabóné Egri Teréz 
     let hatályon kívül helyezése. jegyző

3./ A 25/2008. (III. 12.) Képviselő-testületi határozat Szabóné Egri Teréz 
     módosítása. jegyző

1./ Napirendi pont tárgya: Körjegyzőség létrehozása.
     Napirendi pont előadója:  Batizi Zoltán polgármester
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Batizi Zoltán polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a képviselő-testület az 
előző,  november  11-i  ülésen  hozott  határozatában  rögzítette,  mely  lehetőségekkel  tudja 
elfogadni  a  leendő  körjegyzőséget,  mivel  a  meglévő  körjegyzőség  által  felajánlott 
feltételekkel a Nagybörzsönyi Önkormányzat költsége több lenne, mint eddig. Ipolytölgyes-
Perőcsény Községek körjegyzősége tájékoztatott arról, hogy a Nagybörzsönyi Önkormányzat 
Képviselő-testülete által javasolt feltételeket nem fogadja el, kéri azt újra tárgyalni. 

Nagy  Zoltán  alpolgármester:  A  Nagybörzsönyi  Önkormányzatnak  szüksége  lenne  egy 
gyakorlott  aljegyzőre,  aki  ismeri  a  településen  előforduló  sajátos  dolgokat,  nem  most 
találkozik vele  először.  A két  település  aljegyző nélkül  nem tudja elképzelni  a működést, 
Nagybörzsöny pedig szeretné, ha a  jelenlegi jegyző, mint aljegyző maradna.. 

Kosik László képviselő:  Az önkormányzatnak az lenne a jó, hogy ami most „beindult” a 
helyettesítő jegyzővel, az menne tovább. 

Szalai  Barnabás  képviselő: Véleménye  azonos  az  előző  hozzászólókéval.  A jelenlegi 
körjegyző most jár egyetemre, talán péntekenként. Egy pénzügyes fel lett véve, és külön még 
egy körjegyzőségi pénzügyest is kell alkalmazni?

Szabóné Egri Teréz jegyző elmondja, hogy a körjegyzőség látja el a körjegyzőség látja el a 
gazdálkodási  feladatokat,  ezért  kell  hozzájárulni  a  pénzügyi  dolgozó  illetményéhez  is.  A 
Polgármesteri Hivatal – mindhárom – ugyan önálló hivatal marad, de nem marad önállóan 
gazdálkodó  költségvetési  szerv.  A  polgármesteri  hivatalok  gazdálkodási  feladatait  is  a 
körjegyzőség  látja  el.  Ezen kívül  itt  maradnak  mindazok  a  feladatok,  amelyeket  eddig  is 
ellátott a Polgármesteri hivatal és a körjegyző is itt fogja helyben intézni a helyi ügyeket , 
tehát a „feladatok nem mennek el” Egy hivatala lesz a három településnek, ez a körjegyzőség, 
mind a három településen maradnak ügyintézők, de a gazdálkodási feladatokat a körjegyzőség 
székhelyén lévő körjegyzőségi pénzügyes fogja ellátni, összefogni, de a szociális segélyeket 
pld. itt helyben kell kifizetni a házipénztárból

Szalai  Barnabás  képviselő:  Elképzelése  szerint  a  három  település  gazdálkodását  egy 
nagykalapba kellene tenni és lakosságarányosan kellene szétosztani. 

Szabóné Egri Teréz jegyző: A körjegyzőség működéséhez mindhárom település hozzájárul, 
de  minden  önkormányzatnak  lesz  saját  költségvetése,  a  körjegyzőség  költségvetése  pedig 
beépül a székhely község költségvetésébe.

A  képviselő-testület  a  továbbiakban  hosszasan,  részletesen  tárgyalta  a  körjegyzőség 
létrehozásával kapcsolatos lehetőségeket, kérdéseket.

Batizi  Zoltán  polgármester  összefoglalja  az  elhangzottakat  és  javaslatot  tesz  a  határozat 
elfogadására. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatokat hozta:

129/2008. (XI.19.) Képviselő-testületi határozat:

a.) Nagybörzsöny község Önkormányzatának Képviselő-testülete ismételten és 
      nyomatékosan megerősíti, hogy csatlakozni kíván az Ipolytölgyes és 
      Perőcsény községek Önkormányzatai  által fenntartott körjegyzőséghez  
      2009. január 1-től kezdődően. Kéri Ipolytölgyes és Perőcsény község 
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      Önkormányzatait, hogy tegyék azt lehetővé, úgy hogy az Nagybörzsöny 
      község Önkormányzatának többletköltséget ne jelentsen. 

b.)A képviselő-testület a körjegyzőséghez való csatlakozás elfogadható 
     lehetőségeként a 128/2008.(XI. 11.) sz. határozatban foglaltakat kéri, de a 
     leginkább elfogadhatónak a b.2. pontban foglalt lehetőséget tartja, vagyis a 
     körjegyző illetményéhez, járulékaihoz és költségeihez 1,2 m/Ft-ot biztosít 
     az önkormányzat évenként, saját forrásból biztosítja a részmunkaidős, de 
     munkaidejét  Nagybörzsönyben töltő aljegyző illetményét,  járulékait  és  
     költségeit, továbbá 50 %-os támogatást biztosít a pénzügyi előadó 
     illetményéhez, járulékaihoz és költségeihez. 

c.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület 
     határozatáról tájékoztassa Ipolytölgyes és Perőcsény község 
    Önkormányzatait. 

d.) Amennyiben  Ipolytölgyes  és  Perőcsény  községek  Önkormányzatai 
ragaszkodnak  az  eddigi  elképzeléseikhez,  akkor  az  önkormányzatnak  a 
2008.  évi  ÖNHIKI  feltételeknek  való  megfelelés  érdekében  a  Közép-
magyarországi  Regionális  Közigazgatási  Hivatal  vezetőjétől  a  felmentést 
meg kell kérnie a következő határozatban foglaltak szerint.

Határidő:  3 nap
Felelős: polgármester

 130/2008. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat
                                  

a.) Nagybörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete azzal a 
     kérelemmel fordul a Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási 
     Hivatal Vezetőjéhez, hogy a Magyar Köztárság 2008. évi költségvetéséről 
     szóló 2007. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklete 1.1.1. pontjában 
     foglalt felmentést adja meg, az önkormányzat részére.

                                   
b.) Nagybörzsöny község Önkormányzata az a.) pont szerinti  ÖNHIKI 
     feltételeknek való megfelelés érdekében már működő körjegyzőségekhez 
     kívánt csatlakozni, de e kérelmet Vámosmikola- Tésa községek 
     önkormányzatai elutasították, Perőcsény és Ipolytölgyes községek 
     önkormányzatai nem tették azt lehetővé.    

                                  
c.)  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület 
      határozatát a döntés  indoklásával és a kérelmet igazoló dokumentumokkal, 
      mellékletekkel kiegészítve terjessze fel a Közép-Magyarországi Regionális 
      Közigazgatási Hivatal vezetőjéhez. 

                                        
Határidő: 20 nap
Felelős: polgármester
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2./ Napirendi pont tárgyalása: . A környezetvédelemről szóló 3/2001. (I. 24.) rende-
        let hatályon kívül helyezése.

     Napirendi pont előadója: Szabóné Egri Teréz jegyző

Szabóné Egri Teréz jegyző szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a környezetvédelemről 
szóló rendeletet 2001-ben alkotta meg a képviselő-testület, azóta nem került módosításra, nem 
követte  a  magasabb  szintű  jogszabályok  változását.  Nagyon  sok  rendelkezését  kellen 
módosítani, ezért egyszerűbb lenne új rendeletet alkotni.  Az új, környezetvédelemről szóló 
rendelet  tervezet  készítése  folyamatban  van,  most  azonban  a  3/2001.  (I.  24.)  rendeletet 
hatályon  kívül  kellene  helyezni,  mert  nem felel  meg a  magasabb szintű jogszabályoknak, 
valamint a jogharmonizációs feltételeknek. 

Grósz  János  képviselő:  egyetért  ezzel,  azonban  elmondja,  hogy  a  magasabb  szintű 
rendeleteket betartva kell a döntéseket meghozni,  hogy ne kövessünk el törvénysértéseket, 
mint amelyek az elmúlt időben visszajelzésre kerültek.

Szabóné  Egri  Teréz  jegyző: A  Közigazgatási  Hivatal  észrevételei  korábbi  rendeletekre 
vonatkozó jelzések voltak,  a szociális  és gyermekvédelmi  rendelettel  kapcsolatban viszont 
már  az  ülésen  elhangzott,  hogy azokra  észrevétel  fog  érkezni,  mert  a  ’monoki’   mintára 
készült  rendeletek minden pontja törvénysértő volt.

Egyéb  észrevétel,  hozzászólás  nem  hangzott  el,  a  képviselő-testület  7  igen  szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

15/2008. (XI. 20.) rendeletét a

Környezetvédelemről szóló 

3/2001. (I. 24.) rendelet hatályon kívül helyezéséről.
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

3./ Napirendi pont tárgya:   A 25/2008. (III. 12.) Képviselő-testületi határozat
      módosítása.      

     Napirendi pont előadója: Szabóné Egri Teréz jegyző

Szabóné Egri Teréz jegyző  szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a képviselő-testület a 
2008. március  12-i  ülésén döntött  a  polgármester  költségtérítéséről.  A polgármester  eddig 
még  nem számolt  el   a  költségtérítését.  A polgármester  úr  azonban elmondta,  hogy nem 
költségtérítés, hanem költségátalány megállapítását kérte.

Batizi  Zoltán  polgármester:  Megerősíti  a  korábbi  kérését,  a  képviselőtestülettől 
költségátalány megállapítását kéri. 
A  jegyző  javasolja  a  képviselő-testületnek,  hogy  az  alakuló  ülésén  hozott  határozatát 
módosítsa a polgármester kérésének megfelelően:
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A képviselő-testület  a  jegyző  javaslatával  egyetértve,  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás  nélkül  (  mert  a  polgármester  érintettsége  miatt  nem  szavazhatott)  az  alábbi 
határozatot hozta:

131/2008. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat:

Nagybörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a 25/2008. (III. 12.) határozatát úgy módosítja, hogy Batizi Zoltán
polgármester részére 2008. március 3. napjától 47.400,-Ft/hó összegű
költségátalányt állapít meg.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

Több napirend nem volt, ezért  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

………………………………………. …………………………………………..
Grósz János Paulik Oszkár
képviselő képviselő
jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő
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