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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nagybörzsöny Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 15-én 
    megtartott üléséről.

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

1./ Lakásbérleti díjak felülvizsgálata. 4/2010. (II. 16.) rend.

2./ Étkezési térítési díjak megállapítása. 5/2010. (II. 16.) rend.

3./ A 2010. évi költségvetés elfogadása. 6/2010. (II. 16.) rend.

4./ Közalkalmazottak juttatásai. --------------------

5./ A 2010. évi intézményi (óvoda, iskola, Gondozási 12/2010. (II. 15.) hat. 
     központ)  költségvetések elfogadása.

6./ Helyiségbérleti díjak felülvizsgálata (kampány idő- 13/2010. (II. 15.) hat.
     szakban).

7./ A közfoglalkoztatási terv elfogadása. 14/2010. (II. 15.) hat.

8./ Szennyvíz-iszap beruházás pályázathoz megrendelés. 15/2010. (II. 15.) hat.
     
9./ Baptista Szeretetszolgálat megkeresése. 16/2010. (II. 15.) hat.

10./ A 2010. évi munkaterv módosítása. 17/2010. (II. 15.) hat.

     



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nagybörzsöny község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 15-én 
               megtartott üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

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

Az ülésről való távolmaradását bejelentette:

Kosik László 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:  Paulik Oszkár és Szabó Attila 
képviselőkre.  Az  elhangzott  javaslat  alapján  a  képviselő-testület  7  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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
napirendet fogadta el: 

N A P I R E N D :

Tárgya: Előadó:

1./ Lakásbérleti díjak felülvizsgálata. Szabóné Egri Teréz
jegyző

2./ Étkezési térítési díjak megállapítása. Szabóné Egri Teréz
jegyző

3./ A 2010. évi költségvetés elfogadása. Batizi Zoltán
polgármester

4./ Közalkalmazottak juttatásai. Szabóné Egri Teréz
jegyző

5./ A 2010. évi intézményi (óvoda, iskola, Gondozási Batizi Zoltán
     központ)  költségvetések elfogadása. polgármester
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6./ Helyiségbérleti díjak felülvizsgálata (kampány idő- Batizi Zoltán
     szakban). polgármester

7./ A közfoglalkoztatási terv elfogadása. Batizi Zoltán
polgármester

8./ Szennyvíz-iszap beruházás pályázathoz megrendelés. Batizi Zoltán
polgármester     

9./ Baptista Szeretetszolgálat megkeresése. Batizi Zoltán
polgármester

10./ A 2010. évi munkaterv módosítása. Batizi Zoltán
polgármester

1./ Napirendi pont tárgya: Lakásbérleti díjak felülvizsgálata.
     Napirendi pont előadója: Szabóné Egri Teréz jegyző

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Szabóné Egri Teréz jegyző:  szóbeli előterjesztésében kiegészíti a kiküldött anyagot azzal, 
hogy a képviselő-testület a lakbérek mértékét eddig költségelven állapította meg, ezen kívül 
lehetőség  van  piaci  alapon,  valamint  a  szociális  helyzet  alapján  megállapítani  a  lakbér 
mértékét. Az előző képviselő-testületi ülésen a két üresen álló lakásra tervezte a képviselő-
testület a piaci alapon történő bérbeadást. 

Szabó  Attila  képviselő elmondja,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta  a  lakbérekre 
vonatkozó előterjesztést,  és  javasolja  a  képviselő-testületnek,  hogy az  üresen álló  lakások 
lakbérét piaci alapon állapítsa meg, összkomfortos lakás esetén 400 Ft/m2/hó, a komfortos 
lakás  esetén  300  Ft/m2/hó.  Kivéve  azokat  a  lakásokat,  amelyek  intézményi  dolgozóknak 
vannak fenntartva.  

Batizi  Zoltán polgármester  elmondja,  hogy a  Petőfi  utcai  két  szolgálati  lakás  közül  – a 
Kempf Károlyék által használt – a kiköltözésük után rendbe lett hozva, a Paulik János által 
használtnál a munkák még nem fejeződtek be. Azt olyan családoknak kellene kiadni, akik 
többgyermekesek, ezzel is növekedne az óvoda és iskola létszáma. 

Grósz  János  képviselő:  javasolja  olyan  személyeknek  a  lakásokat  kiadni,  akik  nemcsak 
rövidtávra – akár  csak néhány hétre  – kérik  a lakást,  hanem akik  esetleg  több évet  is  itt 
szeretnének tölteni.
Nagy Zoltán alpolgármester:  Véleménye szerint rövid távra is érdemes lenne kiadni. Van 
olyan  érdeklődő,  aki  telket  vásárolt,  építkezni  akar  és  arra  az időre  amíg  építkezik  bérbe 
venné valamelyik lakást.

Batizi Zoltán polgármester. Javaslatot tesz a rendeletmódosítás elfogadására, vagyis a Petőfi 
u.13. sz alatti  és a 15. sz alatti  lakások lakbérének piaci  alapon történő megállapítására, a 
bizottság javaslata és az elhangzottak alapján. 

A  napirenddel  kapcsolatban  egyéb  észrevétel,  hozzászólás  nem hangzott  el,  a  képviselő-
testület  7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

Nagybörzsöny község Önkormányzata Képviselő-testületének
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4/2010. (II. 16) rendeletét 
a lakbérek megállapításáról 

2./ Napirendi pont tárgya: Étkezési térítési díjak megállapítása.
     Napirendi pont előadója: Szabóné Egri Teréz jegyző

Szabóné  Egri  Teréz  jegyző:  szóbeli  kiegészítésében  elmondja,  hogy  a  kiküldött  írásos 
anyagban az előző évi térítési díjak a 2010. évi nyersanyagnormák a 2009. évi költségek és a 
maximum térítési díjak szerepelnek, kivéve a gyermekétkeztetést, ahol a térítési díj nem lehet 
magasabb mint a nyersanyagnorma, illetve a térítési díj alapja a nyersanyagnorma, amihez 
csak az esetleges ÁFA.-t lehet hozzászámolni. 

Szabó Attila képviselő: Elmondja, hogy a Pénzügyi  Bizottság is megtárgyalta  az étkezési 
térítési díjakról szóló előterjesztést.  A bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy az 
étkezési  térítési  díjakat  a  következők  szerint  állapítsa  meg:  gyermekétkeztetésnél  a 
nyersanyagnorma,  konyhai  alkalmazottaknak  290,-Ft/nap,  a  nagybörzsönyi 
tagintézményekben  dolgozóknak  290,-Ft/adag,  a  vendégebédnél  500,-Ft/adag,  szociális 
étkezésnél 290,-Ft/adag, a nappali ellátásnál az ebéd 320,-Ft/adag.

A  képviselő-testület  a  bizottság  javaslatát  elfogadva,  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül elfogadta a

Nagybörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2010. (II. 16.) rendeletét 

az intézményi térítési díjakról.
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

3./ Napirendi pont tárgya: A 2010. évi költségvetés elfogadása.
     Napirendi pont előadója: Batizi Zoltán polgármester

         (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Batizi Zoltán polgármester szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az elmúlt héten pénteken 
volt a Pénzügyi Bizottság ülése, ahol a bizottság teljes létszámmal megjelent. Kosik László, a 
Pénzügyi  Bizottság elnöke jelezte,  hogy a február 15-i  testületi  ülésen egyéb elfoglaltsága 
miatt nem tud részt venni. 

Szabó Attila képviselő – Pü-i Biz. tag – elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselő-testületnek,  a  2010. évi  költségvetés  tervezetének – néhány kisebb módosítással 
történő - elfogadását. Így pl. a Pénzügyi Bizottság javaslata az volt, hogy a Kódexpress ne 
kerüljön megrendelésre.

Gábor  Krisztián  képviselő megkérdezi,  hogy  a  dologi  kiadásoknál  a  kérdőjelezett  rész, 
illetve a könyvek ezt jelenti-e; A másik folyóirat 700 e/Ft, ez mit takar? Egyéb üzemeltetésen 
szerepel 3,9 m/Ft. Ebbe az összegbe mi tartozik bele?

Batizi  Zoltán  polgármester  elmondja,  hogy folyóirat  a  közlönyöket,  CD-t  és  a  szakmai 
anyagokat  tartalmazza.  Az  egyéb  üzemeltetéshez  tartozik  mindennemű  postaköltség, 
bankköltség, konténer-ürítés, szemétszállítás, szippantás, stb. 
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Szabóné Egri Teréz jegyző  a cafetéria-rendszerről elmondja, hogy az 2010. január 1-jétől 
kezdődően  váltja  fel  a  köztisztviselők  kötelező  juttatásait.  Elmondja  a  kettő  közötti 
különbséget,  és  azt  is  ismerteti,  hogy  annak  összege  az  illetményalap  5-szörösétől  25-
szöröséig terjedhet, de az összeg magába foglalja a 25 %-os személyi jövedelemadót is. Ez az 
összeg 193.250 és 966.250 Ft között állapítható meg.  A bizottság javaslata az volt, hogy ezt 
az összeget a képviselő-testület az illetményalap 8-szorosában, ezer Ft.-ra kerekítve  309.000,-
Ft-ban állapítsa meg.

A  képviselő-testület  további  rövid  tanácskozás  után  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül elfogadta a 

Nagybörzsöny község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2010. (II. 16.) rendeletét

az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről.
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

4./ Napirendi pont tárgya: Közalkalmazottak juttatásai.
     Napirendi pont előadója: Szabóné Egri Teréz jegyző

Szabóné Egri Teréz jegyző:  szóbeli  előterjesztésében elmondja,  hogy mivel  a képviselő-
testület  elfogadta a konyhai dolgozók kedvezményes  étkezési  térítési  díját,  ha a maximum 
térítési  díj  került  volna  meghatározásra,  akkor  javaslatot  tettek  volna  a  közalkalmazottak 
természetben juttatásának a megállapítására. Akkor a korábbi térítési díj és az új térítési díj 
közötti  különbözetet  természetbeni  juttatásként  kérték  volna  biztosítani,  a  konyha 
dolgozóinak.  
A képviselő-testület a jegyző tájékoztatóját tudomásul vette.

5./ Napirendi pont tárgya: A 2010. évi intézményi (óvoda, iskola, Gondozási
központ)  költségvetések elfogadása.      

     Napirendi pont előadója: Batizi Zoltán polgármester
 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Batizi Zoltán polgármester  szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az önkormányzatnak a 
kistérség felé az iskolára 1.267 e/Ft-ot, az óvodára 1.110 e/Ft-ot kell fizetni Ez az összeg a 
gyereklétszám figyelembevételével  kerül  kiszámításra.  A tervezéskor  a  kistérség bekérte  a 
tagintézmény-vezetőket  a  várható  létszámadatokkal,  valamint  a  helyi  viszonyokat  is 
figyelembe véve került megtervezésre az éves költségvetés. 

Szabóné Egri  Teréz  jegyző  elmondja,  hogy az  Idősek Klubját  „0”-ra  tudják  kihozni,  az 
iskolára és az óvodára kell fizetni. 

Batizi Zoltán polgármester elmondja, hogy az iskolában nagyon alacsony a létszám. A max. 
osztálylétszám  11  fő,  viszont  van  olyan  osztály,  ahol  3-4  fő  a  létszám.  Szeptemberben 
várhatóan  8  fő  lesz  az  elsősök  létszáma.  5,2  főnek  kell  lennie  az  osztályonkénti 
átlaglétszámnak,  hogy  a  költségvetésben  tervezett  normatívát  megkapja  az  oktatási 
feladatokra a kistérségi oktatási intézmény.
Május 10-ig kell dönteni az iskolaügyben, hogyan tovább. A felső tagozatban (5-6 osztályban) 
van a legnagyobb szüksége a gyerekekre, de a szeptemberi 4. osztályban is kevesen vannak.
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A képviselő-testület  – még néhány hozzászólás után – 7 igen szavazattal,  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

12/2010. (II. 15.) Képviselő-testületi határozat:

Nagybörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Nagybörzsönyi Tagintézmények (Óvoda, Iskola, Napközi, Gondozási
Központ) 2010. évi költségvetését az alábbiak szerint jóváhagyja.

a.) Tagiskola: bevétele:                              29.586 e Ft.
                       kiadás:                                 29.586 e Ft.
     Működési célú átadás                           15.204 e Ft.
                              havonta átadás:              1.267 e Ft.
      Felhalmozási célú átadás:                         375 Ft.

b.) Tagóvoda: bevétele:                              14.007 e Ft
                       kiadás:                                 14.007  e Ft.
     Működési célú átadás                              1.216 e Ft.
                              havonta átadás:                  101 e Ft.
     
b.)  SZEBK. Tagintézmény bevétele:         11.220 e Ft
                       kiadás:                                  11.220 e Ft.

Az elfogadott költségvetés a határozat melléklete 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

6./ Napirendi pont tárgya: Helyiségbérleti díjak felülvizsgálata (kampány időszakban).
     Napirendi pont előadója: Batizi Zoltán polgármester

(Szóbeli előterjesztés.)

Szabó Attila képviselő – Pü-i Biz. tag – elmondja, hogy a bizottság hosszasan tárgyalta a 
helyiség bérleti díjakat. A tárgyalás eredményeként a Pénzügyi Bizottság javaslata az volt a 
képviselő-testületnek,  hogy  az  országgyűlési-  és  a  helyi  képviselő-választások  során  a 
kampány-időszakban  a  művelődési  házat  egy  alkalomra  egy  jelöltnek  adja  ingyenes 
használatba, vagyis a jelöltek egy alkalommal vehetik igénybe a művelődési házat és azt az 
önkormányzat térítésmentesen biztosítsa részükre.

Gábor  Krisztián  képviselő: A  pénzügyi  Bizottság  javaslatával  nem ért  egyet.  Javasolja, 
hogy minden igénybevevő részére a művelődési házra vonatkozó bérleti díj, azaz a 2.000,-
Ft/óra kerüljön megállapításra. Térítést mindenképpen fizessenek, hiszen minden párt kap erre 
a kampányra bizonyos összeget.

Paulik  Oszkár  képviselő:  véleménye  szerint  nemcsak  egy épületre  kellene  koncentrálni, 
hiszen van iskola, tornaterem, stb., ami szintén igénybe vehető, pl. kampánygyűlés céljára is.

Szalai Barnabás képviselő:  véleménye viszont az, hogy a képviselőket támogatni kellene 
legalább  azzal,  hogy  térítésmentesen  adjuk  nekik  oda  a  kért  helyiséget.  Bárki  is  lesz  a 
képviselőnk, segíteni ő tud majd nekünk.
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Nagy  Zoltán  alpolgármester:  Jelen  esetben  kell-e  ragaszkodni  a  megállapított  térítési 
díjhoz? Véleménye szerint annyi bérleti díjat kellene csak kérni, amennyibe a rezsi kerül.

Szabóné Egri Teréz jegyző:  elmondja, hogy az önkormányzat a saját határozatát bármikor 
módosíthatja. A bizottság véleménye az volt, hogy csak egy alkalommal kaphassa meg egy-
egy képviselő a kért helyiséget.                           
Szabó Attila képviselő: A Pénzügyi Bizottság is hosszasan vitatkozott.  mégis egyhangúan 
arra jutott,  hogy egy alkalommal ingyen kapja meg egy-egy induló képviselő a termet. Ez 
tulajdonképpen lakossági fórum is, és max. 5 párt kampánya várható. Elenyésző összegről van 
tulajdonképpen  szó.  Tudomása  szerint  a  környező  települések  is  egy-egy  alkalomra 
térítésmentesen adják oda a művelődési házat.

Batizi Zoltán polgármester összegzi az elhangzottakat. 
Ezt követően a képviselő-testület 4 igen szavazattal,  2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozta:

13/2010. (II. 15.) Képviselő-testületi határozat:

Nagybörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Művelődési 
ház  bérleti  díját  nem  kívánja  megváltoztatni.  Az  országgyűlési  és  a  helyi 
képviselő-választások  során  a  kampány-időszakban  a  művelődési  házat  a 
73./2007. (VI.20.) számú határozatban foglaltaknak megfelelően adja bérbe, az 
alábbi pontosítás szerint:
A bérleti díj: egy órai időtartamra 2.000 Ft, két órai időtartamra 4.000 Ft. 
3  órai  időtartamra  és  azt  követően  egész  napra  (24  óra)  6.000 Ft.  Minden 
megkezdett óra egész órának számít. A kaució összege: 20.000 Ft. 

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző, Művelődési ház gondnoka

7./ Napirendi pont tárgya: A közfoglalkoztatási terv elfogadása.
     Napirendi pont előadója: Batizi Zoltán polgármester

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Batizi Zoltán polgármester szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a közfoglalkoztatási terv 
az  előző  év  tapasztalatait  figyelembe  véve  került  elkészítésre.  A  közfoglalkoztatási  terv 
tervezetét már korábban megismerte a képviselő-testület. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

14/2010. (II. 15.) Képviselő-testületi határozat:

Nagybörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
az önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervét elfogadta.

Határidő: folyamatos, ill. 2010. december 31.
Felelős: polgármester
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8./ Napirendi pont tárgya:  Szennyvíz-iszap beruházás pályázathoz megrendelés.      
     Napirendi pont előadója: Batizi Zoltán polgármester
Batizi  Zoltán  polgármester  szóbeli  előterjesztésében  elmondja,  hogy  a 
szennyvízelvezetéssel  kapcsolatos  korábbi  elképzelés  az  volt,  hogy  nádas-gyökértisztítós 
rendszerrel  kerülne  a  megtisztított  szennyvíz  a  patakba.  A  Duna-Ipoly  Nemzeti  Park 
véleménye, hogy ne ez a módszer kerüljön megvalósításra, hanem nagyobb területű fűzfás-
árkos megoldás kerüljön megvalósításra, és így a megtisztított, szinte iható víz sem a patakba 
folyna, hanem itt szikkasztva a talaj felső rétegén átszivárogva, teljesen megtisztulva éri majd 
el a talaj alsóbb rétegeit. Ezt követően a talaj- és patakvíz mintavételére került sor. A talaj 
nedv  átvezető-szívó  képessége  is  vizsgálatra  került.  Ennek  eredményének  meg  kell  lenni 
ahhoz,  hogy  kiszámítható  legyen,  hogy  milyen  nagyságú  terület  kell  a  füzeshez,  a 
szikkasztáshoz. A mérések, vizsgálatok elvégzéséhez árajánlatot kért. Ismerteti az ajánlatot. 
Kéri,  hogy a képviselő-testület  hatalmazza fel  arra,  hogy az árajánlatot  adó vállalkozással 
kösse meg a szerződést. 

A polgármester  elmondta továbbá,  hogy a Duna-Ipoly Nemzeti  Park által  előírt  ülepítővel 
(füzes) kapcsolatban is  szintén 3 árajánlatot  kell  kérni,  és  kérte  a képviselő-testület,  hogy 
szintén bízza meg azzal, hogy kérje meg az árajánlatokat és a legkedvezőbb árajánlatot adó 
vállalkozással kösse meg a szerződést.

A képviselő-testület rövid tanácskozás után, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:

15/2010. (II. 15.) Képviselő-testületi határozat:

a.) Nagybörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a. 
VÉD-TERV Környezetvédelmi-Mérnöki Szolgáltató és Tanácsadó Bt.-nek 
(1083. Budapest, Práter u. 59.) a szennyvíziszap beruházáshoz kapcsolódó 
szikkasztási  próba  elvégzése,  talajvíz,  felszíni  víz  vizsgálati  elemzésére 
készült árajánlatát 107.000,-Ft. + ÁFA összegben.

      Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megrendelés alapján a szerződést     
      aláírja. 

b.) A képviselőtestület megbízza a polgármestert azzal, hogy a szennyvíziszap 
beruházáshoz  még  szükséges  ülepítő  tervezési  munkálataira  három  db. 
árajánlatot kérjen be és felhatalmazza arra, hogy a legkedvezőbb árajánlatot 
adóval a tervezési szerződést kösse meg.

Határidő: azonnal illetve 60 nap
Felelős: polgármester

9./ Napirendi pont tárgya: Baptista Szeretetszolgálat megkeresése.
     Napirendi pont előadója: Batizi Zoltán polgármester

  (Írásos megkeresés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Batizi  Zoltán  polgármester  szóbeli  kiegészítésében  elmondja,  hogy  az  önkormányzat 
tulajdonában nincs olyan nagyságú földterület, amelyet a Baptista Szeretetszolgálat kér, így az 
önkormányzat nem tud segítésükre lenni.
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A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  az  alábbi 
határozatot hozta:

16/2010. (II. 15.) Képviselő-testületi határozat:

Nagybörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Baptista
Szeretetszolgálat projekt megvalósítását nem tudja támogatni, mert az
önkormányzat a megvalósításhoz szükséges nagyságú termőfölddel nem ren-
delkezik.

Felkéri a képviselőtestület a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről 
a Baptista Szeretetszolgálatot tájékoztassa.

Határidő:  15 nap
Felelős: polgármester

10./ Napirendi pont tárgya: A 2010. évi munkaterv módosítása.
       Napirendi pont előadója: Batizi Zoltán polgármester

Batizi Zoltán polgármester szóbeli előterjesztésében tájékoztatta a képviselő-testületet arról, 
hogy a DMRV Rt. megkereste őt azzal, hogy tájékoztatás adás érdekében szeretne részt venni 
egy  képviselő-testületi  ülésen.   Elmondta  továbbá,  hogy  az  elmúlt  testületi  ülésen  igény 
jelentkezett  arra  a  testület  részéről,  hogy  a  Szobi  Rendőrőrs  parancsnoka  is  kerüljön 
meghívásra  egy  év  elejei  testületi  ülésre,  melyen  a  rendőrség,  a  polgárőrség  és  az 
önkormányzat közötti kapcsolatról lenne szó. Ezt célszerű lenne egy ülésen megtárgyalni.

Szabóné Egri Teréz jegyző elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatal munkájáról ciklusonként 
egy  alkalommal  be  kell  számolni  a  képviselő-testületnek.  A  jegyző  ezt  a  beszámolást  a 
szeptemberi  képviselő-testületi  ülésre  tervezi.  Kéri  a  képviselő-testület,  hogy  az 
elhangzottaknak megfelelően fogadja el a 2010. évi munkaterv módosítását. 

A képviselő-testület rövid tanácskozás után 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:

17/2010. (II. 15.) Képviselő-testületi határozat:

Nagybörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2010. évi munkatervét az alábbiak szerint módosítja:

- a 2010. február havi ülésén tárgyalja „A lakosság, a rendőrség, a polgár-
őrség és a településőrök kapcsolata” tárgyú napirendet;

- a május havi ülésére felkéri a  a DMRV Rt tájékoztató készítésére.

- 2010. szeptemberi ülésén a „Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájá-
  ról” tárgyú napirendet.

Határidő: folyamatos, ill. 2010. szeptember 30.
Felelős: Polgármester, jegyző
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Egyéb bejelentések:

Batizi  Zoltán  polgármester  tájékoztatja  a  képviselő-testületet,  hogy  a  március  15-i 
megemlékezésen dr. Harrach Péter országgyűlési képviselő vesz részt. Az ünnepség március 
15-én, a délutáni órákban kerül megtartásra. 

A  polgármester  elmondja  továbbá,  a  Kanaláék  feletti  részen  2009-ben  pince  beszakadás 
történt. Az erre beadott vis-maior pályázat nyert, a támogatás 2009. év végén megérkezett. 
Januártól folynak a tervezett munkák. A 27. sz. pince szintén beszakadt, de ennek egy része 
már 2006-ban tömedékelve lett. A mostani beszakadásnál baánya meddővel tömik be a sérült 
mellékágakat, de erre nem kapott támogatást az önkormányzat. 

Batizi Zoltán polgármester tájékoztatja még a képviselő-testületet arról, hogy a közvilágítási 
lámpatestek áthelyezésére árajánlatot kért. Az áthelyezés előreláthatólag kb. 50 e/Ft +ÁFA 
összegbe kerülne. Amint jobb idő lesz, a munka elvégzésre kerül.

A polgármester  elmondja továbbá,  hogy a tóházra vonatkozó szerződés  tervezet  Homolya 
László  részére  megküldték.  Visszajelzés  még  nem  érkezett,  jelenleg  még  nincs  aláírt 
szerződés. 

Szabó  Attila  képviselő:  véleménye  szerint  szükséges  lenne  homokot  hozatni,  zsákokat 
megtölteni, és fel kellene készülni a várható hóolvadásra és esőzésre.

Paulik  Oszkár  képviselő:  elmondja,  hogy  az  ingatlanok  téliesítésére,  fagytalanítására 
nagyobb figyelmet kellene fordítani, mert ez jelenleg nincs megnyugtatóan megoldva. Ezt a 
művelődési házban tapasztalta.

Batizi  Zoltán  polgármester:  A  homokot  megrendeli,  zsákok  maradtak.  A  téliesítést 
elvégezték, holnap megnézik a művelődési házat. 
Egyéb észrevétel,  bejelentés nem hangzott  el,  Batizi  Zoltán polgármester  megköszönte a 
részvételt, és a képviselő-testület ülését bezárta.

k.m.f.

…………………………………….. ………………………………………
Batizi Zoltán Szabóné Egri Teréz

            polgármester jegyző

……………………………………… ………………………………………..
Paulik Oszkár Szabó Attila
képviselő képviselő
jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő
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