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Készült: Nagybörzsöny Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 4-én 
    megtartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

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 
7 fővel megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
A polgármester  javaslatot  tesz  a  jegyzőkönyv  hitelesítőkre,  Szabó Attila  és  Kosik  László 
képviselőkre. A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 

Batizi Zoltán polgármester  javaslatot tesz a napirend elfogadására. 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: Elaődó:

1./ Körjegyzőség kialakítása. Batizi Zoltán 
polgármester

Batizi Zoltán polgármester  szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy december 1-én, hétfőn 
valójában  nem  lett  lezárva  a  körjegyzőség  kérdése.  A  keddi  napon  Ipolytölgyesen  volt 
megbeszélés. Mindenképpen törekednünk kell a körjegyzőség létrehozására, hiszen e nélkül 
fennáll a veszélye a 2008. évi ÖNHIKI visszafizetésének. Szükség lenne a körjegyzőségben 
lévő pénzügyes kolléganők segítségére is, mivel a jelenlegi dolgozók napi munkájuk mellett 
nem tudják pótolni a sok területen több éves lemaradást.  Ehhez min.  3 hónapra gyakorlott 
pénzügyesre lenne szükség. A hiányosságok megszüntetésére a bernecebaráti pénzügyes heti 
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egynapos „besegítése” kevés. Ha nem lépünk körjegyzőségbe, önállóan kell megoldanunk ezt. 
A Közigazgatási Hivatal is a körjegyzőség létrehozását támogatja. 
Felmerült  az  a  javaslat  is  körjegyzőség  esetén,  hogy a  3  település  közös  alkalmazásában 
maradna a körjegyző, a közös pénzügyes, de nem kellene folyamatosan alkalmazni a jegyző 
helyettest, csak ténylegesen akkor, amikor a jegyzőt helyettesíti, illetve a jegyző távollétekor. 
Havi 4-5 alkalom – napi néhány órában talán elegendő lenne. Ehhez hasonló döntést javasol a 
testületnek.  Amennyiben viszont a testület  döntését  nem fogadja el  Ipolytögyes-Perőcsény 
körjegyzősége, akkor meg kell kérnünk a Közigazgatási Hivataltól a körjegyzőség létrehozása 
alóli felmentést.

Szabó Attila képviselő: megkérdezi, hogy Ipolytölgyes-Perőcsény körjegyzőség hivatalosan 
tájékoztatta-e arról Nagybörzsönyt, hogy a jegyző iskolába jár, vagy Nagybörzsöny úgy tudja, 
hogy a körjegyző heti  40 órát  dolgozik.  Sőt vélhetően tanulmányi  szabadságot is igénybe 
vesz, így a távolléte ezzel igen sok. Nem jóhiszeműnek, hanem következetesnek kell lenni az 
önkormányzatnak.  

Szabóné  Egri  Teréz  jegyző:  Nagy  valószínűséggel  a  körjegyzőnek  nincs  tanulmányi 
szerződése, a két önkormányzat hozzájárult ahhoz, hogy péntekenként iskolába jár a jegyző.

Szabó Attila képviselő: A meglévő körjegyzőség a nagybörzsönyi elmaradásokról is tud?

Szabóné Egri Teréz jegyző: A pénzügyi  megállapításról szóló jegyzőkönyvet  elküldték a 
körjegyzőség  részére.  A  májusi  intézkedési  terv  nem  tartalmaz minden  hiányosságra 
intézkedést.  
A szabályzatokra  valójában nem sok idő lett  fordítva,  mert  a körjegyzőség  létrehozásával 
ezeket úgy is át kellett volna dolgozni.

Nagy  Zoltán  alpolgármester: Ha  rögzítve  van,  hogy  a  körjegyzőnek  mennyi  időt  kell 
Nagybörzsönyben tölteni, akkor az önkormányzat részéről nem gond az iskola.

Szalai Barnabás képviselő: Sajnos ez az állapot azért jött létre, mert olyan volt a testület is. 
Ha a körjegyzőség  létrejön,  akkor  a körjegyző feladata  lesz a hiányosságok elvégzése.  Jó 
pénzügyes nélkül nem fog boldogulni az önkormányzat. El kell fogadni a körjegyzőséget. 

Nagy Zoltán alpolgármester:  Az a lényeg, hogy az itteni munkák meg legyenek oldva. A 
jegyző majd eldönti, melyik pénzügyest, mennyi időre fogja ide küldeni. És hogyan oldódnak 
meg a problémák akkor, ha a körjegyző nem fogja ide küldeni egyik település pénzügyesét 
sem. 

Kosik László képviselő: Sajnos a dolgok nem lelkiismeret szerint mennek. Az elmúlt évben 
igen sok probléma volt.

Sazbóné Egri Teréz jegyző elmondja, hogy a zárszámadás, a mérleg valódiságáért a jegyző 
felel, tehát a felelősség nagy. 

A  körjegyzőséggel  kapcsolatos  kérdéseket  a  továbbiakban,  teljes  részletességgel  még 
tárgyalta a testület.
Batizi Zoltán polgármester összefoglalja az elhangzottakat, ezt követően a képviselő-testület 6 
igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat hozta:
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139/2008. (XII. 4.) Képviselő-testületi határozat:

a.) Nagybörzsöny község Önkormányzatának képviselőtestülete
az Ipolytölgyes és  Perőcsény községek önkormányzataival történt előzetes  
egyeztetésekre hivatkozva, 2009. január 1.-től az általuk fenntartott 
körjegyzőséghez való csatlakozási szándék megerősítése, véglegesítése 
érdekében, nyilatkozik az alábbiakról:

a.1.) Nagybörzsöny Község Önkormányzata csatlakozik 2009. január 1-től az 
Ipolytölgyes és Perőcsény községek által fenntartott körjegyzőséghez. A 
csatlakozási szándék oka részben az ÖNHIKI feltételeknek való megfelelés, 
részben az önkormányzat igazgatási jellegű költségeinek, kiadásainak 
csökkentése,

a.2.) Nagybörzsöny község Önkormányzatának képviselőtestülete egyetért 
azzal, hogy a 2009. január 1.-től  Ipolytölgyes székhellyel működő 
körjegyzőségben a körjegyző továbbra is Malik Péterné kinevezett körjegyző 
legyen,

a.3.) a képviselő-testület elfogadja Ipolytölgyes és Perőcsény községek azon 
javaslatát, hogy a körjegyzőség működéséhez  történő hozzájárulás 
lakosságarányos legyen mindhárom községben, a körjegyző és a körjegyzőségi 
gazdálkodási feladatokat ellátó köztisztviselők költségei, a körjegyzőség 
székhelyén felmerülő dologi kiadások tekintetében,

  
a.4.) a körjegyzőség által készített és a képviselő-testülethez megküldött 
tervezetben szereplő  „jegyzőhelyettes” illetményéhez és költségeihez is 
hozzájárul az önkormányzat természetesen, de nem folyamatosan, hanem az 
indokolt helyettesítés szükségességétől függően és annak arányában, 
negyedévenkénti utólagos elszámolással a 2009-es évben. A későbbi években 
pedig előre tervezetten a 2009-es év tapasztalatai alapján.

b.) A képviselőtestület felkéri a körjegyzőt, hogy a körjegyzőség 
átszervezésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, a szükséges 
dokumentumokat készítse el.

c.) A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a testület határozatát soron 
kívül, küldje meg Ipolytölgyes és Perőcsény községek Polgármesterei részére.

Határidő: azonnal, 
Felelős: polgármester 

140/2008.(XII. 4.) Képviselő-testületi határozat

a.) Nagybörzsöny  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti a 
130/ 2008.(XI.19.)  számú határozatát  és azzal a kérelemmel fordul a Közép-
Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Vezetőjéhez, hogy a Magyar 
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Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 6. 
számú melléklete 1.1.1. pontjában foglalt felmentést 2008. évre adja meg az 
Önkormányzat részére. 

A képviselőtestület a kérelmet az alábbiakkal indokolja:
a.1)  az önkormányzat a 2008.évben ÖNHIKI pályázatot nyújtott be, az 
ÖNHIKI feltételeknek való megfelelés érdekében, - mert 1000 fő alatti 
település-  csatlakozni kívánt a Vámosmikola - Tésa községek önkormányzati 
által fenntartott körjegyzőséghez, de mindkét község önkormányzatának 
képviselő-testülete elutasító döntést hozott.

a.2.) Az önkormányzat körjegyzőség létrehozása érdekében tárgyalásokat 
folytatott Ipolytölgyes és Perőcsény községek a körjegyzőségi csatlakozás 
érdekében önkormányzatával, de  Perőcsény és Ipolytölgyes községek 
önkormányzatai a csatlakozás nem tették lehetővé.    

                                  
b.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő testület 
határozatát a kérelem részletes indokolásával kiegészítve terjessze fel a Közép-
Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Vezetőjéhez.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester    

Mivel több napirendi pont nem volt,  Batizi Zoltán polgármester megköszönte a részvételt, 
és a képviselő-testület ülését bezárta. 

k. m. f.

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

………………………………… …………………………………
Szabó Attila Kosik László
képviselő képviselő
jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő
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