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Készült: Nagybörzsöny Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 23-án 
    megtartott üléséről.

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

1./  EGYMI Nagybörzsönyi Tagiskolájánál osztályindítás. 36/2009. (III. 23.) hat.  

2./ A szociális ellátások helyi szabályozásáról 7/2009. (III. 24.) rend.
     szóló 14/2008.(X. 21.) rendelet módosítása.

3./ A gyermekek védelmének helyi rendszeréről és szabá- 8/2009. (III. 24.) rend.
     lyairól szóló 1/2009. (I. 29.) rendelet módosítása.
     
4./ „Hírlevél” a lakosság részére.                                     37/2009. (III. 23.) hat.
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nagybörzsöny község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március          
                23-án megtartott rendkívüli 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
Szabóné Egri Teréz jegyző
Antal Gyuláné jkv. vez.
 

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: Gábor Krisztián és Grósz János 
képviselőkre.  Az  elhangzott  javaslat  alapján  a  képviselő-testület  8  igen  szavazattal, 
ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  elfogadta  a  jegyzőkönyv  hitelesítők  személyére  tett 
javaslatot. 

Batizi  Zoltán  polgármester javaslatot  tesz  a  napirendi  pontokra.  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./ EGYMI Nagybörzsönyi Tagiskolájánál osztályindítás. Batizi Zoltán
polgármester

2./ A szociális ellátások helyi szabályozásáról Szabóné Egri Teréz
     szóló 14/ 2008.(X. 21.) rendelet módosítása. mb. jegyző

3./ A gyermekek védelmének helyi rendszeréről és szabá- Szabóné Egri Teréz 
     lyairól szóló1/2009. (I. 29.) rendelet módosítása. mb. jegyző
    
4./ „Hírlevél” a lakosság részére.                                    Batizi Zoltán 

polgármester
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1./ Napirendi pont tárgya: EGYMI Nagybörzsönyi Tagiskolájánál osztályindítás.
     Napirendi pont előadója: Batizi Zoltán  polgármester

Batizi Zoltán polgármester  szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a rendkívüli testületi 
ülés  megtartását  az  indokolta,  hogy  az  iskola  működésével  kapcsolatban  vannak  fontos 
kérdések, amelyekben dönteni kell a testületnek. 
Jelenleg a 7-8. osztály nem helyben tanul, Bernecebaráti községbe járnak az iskolabusszal. A 
következő  évben  a  7.  osztályba  lépő  gyermekek  szülei  az  alacsonyabb  osztályba  járó 
gyermekeiket  is  szeretnék  elvinni  más  iskolába,  hallomás  szerint  többségük  Zebegénybe. 
Ezzel a felmérések szerint közel 10 gyermek elmenne, a 6. osztály gyakorlatilag megszűnne, a 
jelenlegi  37  gyerekből  maradna  30,  rosszabb  esetben  27-28  gyerek  maradna.  A jelenlegi 
helyzetben az önkormányzat  nem nyer,  csak veszíthet,  ha nem lép gyorsan.  A logikus az 
lenne, ha a 7. osztály helyben maradna, ebben az esetben nem vinnék el a kisebb gyermekeket 
sem.

Gábor Krisztián képviselő megkérdezi, mennyi első osztályos kezd szeptemberben?

Batizi Zoltán polgármester: négy gyermek kezdi az első osztályt. 

Nagy Zoltán  alpolgármester: itt  dönthet  bárhogy a  képviselő-testület,  akár  próbálkozhat 
azzal  is,  hogy  visszahozza  a  7.  osztályt,  de  a  szülők  és  gyerekek  döntéseit  nehéz  lesz 
megváltoztatni. Ahhoz, hogy a helyzet idáig fajult, ebben hibás az iskolavezetés is. Meg kell 
próbálni visszahozni a 7. osztályt, de bármilyen jó szándékkal is van a testület, ha elviszik a 
gyerekeket az iskolából, akkor nincs mit tenni. 

Batizi  Zoltán polgármester:  A gyermekek elvitele főként a Szabó Józsefék 3 gyermekén 
múlik,  ha őket  elviszik,  velük együtt  több gyermeket  is  elvisznek.  A szülőket  igen nehéz 
meggyőzni, hogy tartsák itt, ebben az iskolában a gyermekeiket. 

Szabó Attila képviselő: Az iskola, mint közintézmény, nem gazdasági társulás. Át kell lépni 
a pénzügyi gondokon. Lehet, hogy megoldást jelenten, ha itt helyben maradna a 7. osztály is. 
Kellemetlen, hogy elviszik a gyerekeket, meg kell győzni a szülőket, hogy itt sem rosszabb az 
oktatás színvonala, mint bárhol máshol.  A feltételeket az önkormányzatnak kell biztosítani. 
Viszont a szülőket is meg kell érteni valahol, hiszen vannak problémák. A gyerekek maguk 
mondják el otthon, hogy hiányolják a rendet ill. a fegyelmet az iskolában. 
Abban az esetben, ha a 7. osztály helyben maradna, fel kell mérni, hogyan tud a képviselő-
testület beleszólni abba, hogyan-kivel (milyen pedagógussal) legyen az oktatás. Ha úgy dönt a 
testület, hogy a 7. osztály helyben marad, akkor nagyobb figyelmet kell fordítani az iskolára.

Szabóné Egri Teréz mb. jegyző:  A képviselő-testületi  ülés nem tud ebben most dönteni, 
csak abban, hogy elinduljon ez a folyamat, illetve szándékában áll a testületnek a 7. osztályt 
helyben tartani. 
Az oktatási törvény szerint be kell ehhez szerezni az előzetes véleményeket. Ha a szülők és az 
alkalmazotti közösség, pedagógusok nemet mondanak, akkor nincs értelme másként dönteni a 
testületnek sem.

Kosik László képviselő: Fel kell mérni a pénzügyi feltételeket, hogy egyáltalán ezek a tervek 
megvalósíthatók-e.  Meg  kell  próbálni  a  7.  osztályt  helyben  hagyni.  Elsőként  a  Szabó 
szülőkkel kell beszélni, mert végül is ez nemcsak pénzkérdés.
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Batizi Zoltán polgármester: A 7. osztály oktatását esetleg óraadó tanárokkal is meg lehetne 
oldani. Ha elviszik a gyerekeket, akkor a bevétel is csökken, csökken a normatíva is. Ha itt 
marad a 7. osztály, akkor nő a normatív támogatás is. 

Szabóné Egri Teréz mb. jegyző: Meg kell nézni, hogy öt fős létszámmal indulhat-e osztály.

Grósz János képviselő: A testület hiába hoz döntéseket, a szülő válassza meg, hova, melyik 
iskolába  viszi  a  gyerekét.  Ha  viszont  szintén  törvény  írja  elő,  hogy  mennyi  egy-egy 
osztályban a kötelező létszám, akkor a testület szintén hiába dönt abban, hogy maradjon itt a 
7. osztály. A törvénnyel szemben nincs értelme lépést tenni.

Batizi Zotlán polgármester:  A gyerekek többségét nem akarják elvinni, de ha a 7. osztály 
nem marad helyben, akkor viszik az alsóbb osztályba járó gyerekeket (testvéreket) is. 

Grósz János képviselő: Úgy tűnik, hogy divattá is vált a gyerekeket elvinni más iskolába.

Szabó Attila  képviselő:  Amikor  elment  a  7-8.  osztály,  akkor  elindult  az  iskola  a  lejtőn. 
Ahhoz,  hogy vissza lehessen hozni  a két  osztályt,  gyereklétszám is  kellene.  Ezt  követően 
majd négy osztály lesz, és eljut oda a település, hogy nem lesz iskola. Véleménye szerint a 
testületnek be kell vállalnia az intézmény működtetését. A jegyzőasszony elmondta, hogy a 
döntéshez kell a szülők és pedagógusok véleménye is. Az összevont szülői értekezleten is már 
felvetődött ez a lehetőség, és mindenki pozitívan nyilatkozott. 

Szabóné Egri Teréz mb. jegyző: Az iskolának a szükséges lépéseket le kell bonyolítania. Az 
iskola  már  nem  az  önkormányzat  intézménye,  alkalmazkodni  kell  a  kistérséghez.  De 
kistérségi szinten is meg kell lennie a megfelelő átlaglétszámnak osztályonként. 

Szalai  Barnabás képviselő: Át kell  gondolni az  iskola sorsát,  meg kell  ismerni  a szülők 
véleményét. Hiányolja, hogy az iskolában nincsenek pl. férfi pedagógusok. 
Amikor  a szülők elviszik a gyerekeket  az itteni  iskolából,  akkor a falu bomlasztásához is 
hozzájárulnak.  Ahol  lakunk,  azt  a  települést  kell  támogatni.  Az  sem  biztos,  hogy  a 
gyermekeknek jó az, hogy elkerülnek arról a településről, ahol laknak, korán kell kelni, stb. A 
pedagógusoknak is hozzá kell járulni ahhoz, hogy a gyerekek ne vágyódjanak el ebből az 
iskolából. 

Batizi  Zoltán  polgármester: A  zebegényi  iskolának  sincsenek  jobb  eredményei,  mint  a 
nagybörzsönyinek. Nem a tanulmányi színvonallal van baj. Ha a testület úgy érzi, hogy ez 
ennek megoldása az ő feladata, akkor fel kell vállalnia ezt.

Nagy Zoltán alpolgármester:  Az elvándorlás legfőbb oka a cigánygyerekek nagy száma. 
Szerinte,  ha  a  szülőknek  gondja  van,  a  pedagógussal  meg  kellene  beszélni,  és  akkor 
orvosolható lenne a probléma. Véleménye szerint, amióta a kistérségnél van az iskola, azóta 
van gond az iskolában. A gyerekeknek sem mindegy, hogy reggel korán kell kelni. 
A szülőknek bizalomvesztése van az iskolával kapcsolatban. A pedagógusokkal is el kellene a 
testületnek is beszélgetni. Sajnos ezt a folyamatot most nagyon nehéz lesz visszafordítani. 

Szabó Attila képviselő: Szalai képviselő úr azt mondta, hogy a szülőket kell meggyőzni. Ez 
már sokszor elmondták,  hogy ettől  függ a falu jövője. Elmondja,  hogy őt sem tudta senki 
meggyőzni,  nincs  olyan  ok,  amiért  itt  maradjon a gyerek.  Most viszont  a testületnek  kell 
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meggyőzni a szülőket. Most lejár az iskolaigazgató kinevezése, új választás lesz, ezen is sok 
fog múlni. 

Szabóné Egri Teréz mb. jegyző:  A képviselő-testület tehát most konkrétan nem tud még 
abban dönteni, hogy a 7-8 osztály helyben maradjon. Állást kell foglalnia abban, hogy ezt 
fontosnak tartja, és fel kell hatalmaznia a tagintézmény vezetőjét, hogy gyorsított eljárásban 
folytassa le az előkészítő eljárást. 

Paulik Oszkár képviselő: A tagintézmény vezetői állást a kistérség írja ki?

Szabóné Egri Teréz mb. jegyző:  Igen, és a kistérség dönt benne, azonban a tagintézmény 
vezető személyéről  való döntést  megelőzően azt  a képviselő-testület  is véleményezi.  Ha a 
testület úgy dönt, hogy megfelel a régi, akkor nem kell kiírni a pályázatot, ha azonban kéri a 
testület,  a  kistérség  írja  ki  a  pályázatot,  de  a  képviselő-testület  mindenképpen  véleményt 
nyilvánít a döntés előtt. 

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

36/2009. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat:

a.) Nagybörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
     Nagybörzsönyi és a Szobi Kistérségi tanuló létszám megőrzése érdekében a 
     2009/2010-es tanévben a 7. osztály indítását tervezi, így a tagiskola a 
     2009/2010-es tanévtől 1-7 osztályos lenne.  

b.) A képviselő-testület felkéri az EGYMI igazgatóját, valamint az EGYMI 
     Nagybörzsönyi Tagiskola vezetőjét, hogy a 7. osztály indítása érdekében a 
     közoktatási törvényben meghatározott előkészítő egyeztetési eljárásokat 
     folytassák le.

c.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az a.) pont szerinti döntés 
     időben történő meghozatala érdekében kérje az intézményvezetők soron q
     kívüli intézkedését és eljárását. 

Határidő: a határozat továbbítására: azonnal
Felelős: polgármester

  

2./ Napirendi pont tárgya: A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 
          14/2008. (X.21.)  rendelet módosítása.

     Napirendi pont előadója: Szabóné Egri Teréz mb. jegyző
              (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Szabóné Egri Teréz mb. jegyző szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy jogszabályi
– elsősorban a  szociális  segélyezési  rendszer-  változás  miatt  a szociális  ellátásokról  szóló 
rendeletet  március  31-ig  felül  kell  vizsgálni.  Bevezetésre  került  a  rendelkezésre  állási 
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támogatás, melyet be kell tenni a helyi rendeletbe is. Akik továbbra is rendszeres szociális 
segélyben  részesülnek,  azoknak  az  együttműködési  kötelezettséget  szükséges  az 
önkormányzatnak előírni. A rendelet a magasabb szintű jogszabályi előírások szerint került 
módosításra.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a 

Nagybörzsöny község Önkormányzatának
7/2009. (III. 24.) rendeletét a

Szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
14/2008. (XI. 21.) rendelet módosításáról.

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

3./ Napirendi pont tárgya:  A gyermekjóléti alapellátásról, a gyermekek részére nyújtott
                 személyes gondoskodás helyi formáiról szóló rendelet 

módosítása.
     Napirendi pont előadója: Szabóné Egri Teréz mb. jegyző

   (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Szabóné Egri  Teréz mb. jegyző  szóbeli  kiegészítésében elmondja,  hogy a gyermekjóléti 
alapellátásról,  a  gyermekek  részére  nyújtott  személyes  gondoskodás  helyi  formáiról  szóló 
rendeletben kell a testületnek döntenie arról, hogy az óvodáztatási támogatást, mely esetben 
kell természetben kifizetni, illetve meg kell határozni annak feltételeit. A képviselő-testület 
meghatározhatja  azt,  hogy az óvodáztatási  támogatás  pénzben vagy természetben kerüljön 
kiadásra a jogosultak részére. 
A  képviselő-testület  rövid  tanácskozás  több  hozzászólás  után,  8  igen  szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

Nagybörzsöny Község Önkormányzatának 
8/2009. (III. 24.) rendeletét 

a gyermekek védelmének helyi rendszeréről és
szabályairól szóló 1/2009.(I. 29.) rendelet módosításáról. 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

4./ Napirendi pont tárgya: „Hírlevél”  a lakosság részére. 
     Napirendi pont előadója: Batizi Zoltán polgármester

Batizi Zoltán polgármester szóbeli előterjesztésében tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 
elkészített egy „Hírlevél” tervezetet,  melyet jelen testületi ülés megkezdése előtt adott át a 
testületi  tagok  részére.  A  hírlevél  nagyvonalakban,  érintőlegesen  tartalmazza  az  időközi 
választás óta eltelt időszak eredményeit, az elvégzett munkát. Ezt a lakossági tájékoztatót a 
képviselő-testület nevében szeretné kiküldeni, ezért mindenkit kért, hogy nézze át, és ha van 
észrevétele,  tegye  meg,  vagy  az  esetleges  hozzászólások  beépítésével  kiegészíthető  a 
tájékoztató.  A polgármester kérte, hogy ha most nincs is észrevétel,  a következő napon is 
jelezhetik még a kiegészíteni valójukat, illetve egyetértésüket. 

A polgármester javaslatával egyetértve, a képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

6



37/2009. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat:

Nagybörzsöny község Önkormányzatának Képviselő-testülete fontosnak tartja 
a lakosság rendszeres tájékoztatását, az eredményekről és a települést érintő a 
döntésekről, egyetért a 2009. évi 1.sz. Hírlevél tartalmával.

Határidő: 30 nap
Felelős: polgármester 

Egyéb bejelentések:

Szabóné  Egri  Teréz  mb.  jegyző  tájékoztatta  a  képviselő-testületet,  hogy  előző  testületi 
ülésen  került  az  SZMSZ  és  az  Ügyrend  elfogadásra.  Eszerint  a  keddi  és  csütörtöki  nap 
ügyfélmentes  nap  lenne.  Azonban  ezt  igen  kevesen  veszik  figyelembe.  Ahhoz,  hogy  a 
lemaradásokat  pótolni  lehessen,  e  két  napon zárva lesz a  hivatal.  Akinek sürgős elintézni 
valója van,a tájékoztatón feltüntetjük hivatal telefonszámát. 

A jegyző által adott tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.

Egyéb bejelentés, észrevétel  nem hangzott  el,  Batizi  Zoltán polgármester  megköszönte a 
részvételt, és a képviselő-testület ülését bezárta.

k.m.f.

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

…………………………………….. ……………………………………
Gábor Krisztián Grósz János
képviselő képviselő
jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő
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