
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: Nagybörzsöny Önkormányzat képviselő-testületének 2008. május 14-én

                megtartott rendkívüli üléséről.

 

 

 

 

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

 

 

1./ A 2008. évi költségvetés módosítása.                                            5/2008. (V. 
15.) rend.

 



 

2./ „Utcanév- és információs táblák elhelyezése                                   51/2008. (V. 
14.) hat.                                     

       Nagybörzsöny területén” című pályázat benyújtása.           

 

            

3./ „Nagybörzsönyi Napközi Otthonos Tagóvoda főépüle-                  52/2008. (V. 
14.) hat.

     tének és melléképületének tetőfelújítása” című pályázat                   

     benyújtása.

 

 

 

 

___________________________________________________________________________



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: Nagybörzsöny Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 14-én 
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

                                   Szalai Barnabás                       képviselő

                                   Dr. Pálinkás József                  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, Nagy Zoltán 
alpolgármesterre és Paulik Oszkár képviselőre. 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 pontok elfogadására. 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./ A 2008. évi költségvetés módosítása.                                            Batizi Zoltán 



                                                                                                          polgármester

 

2./ „Utcanév- és információs táblák elhelyezése                                   Batizi 
Zoltán

     Nagybörzsöny területén” című pályázat benyújtása.             polgármester

 

3./ „Nagybörzsönyi Napközi Otthonos Tagóvoda főépüle-                  Batizi Zoltán

     tének és melléképületének tetőfelújítása” című pályázat 
polgármester

     benyújtása.

 

 

A napirendi pontok tárgyalása előtt Batizi Zoltán polgármester tájékoztatja a 
képviselő-testületet arról, hogy a rendkívüli testületi ülés telefonon történt 
összehívásra. Ennek oka az volt, hogy két pályázat benyújtására van lehetőség, 
melyeknek benyújtási határideje 2008. május 15.

 

1./ Napirendi pont tárgya: A 2008. évi költségvetés módosítása.



      Napirendi pont előadója: Batizi Zoltán polgármester

                                                  (Rendelet tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

Batizi Zoltán polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a pályázatok 
benyújtásához 20-20 % önerőt kell biztosítani, ezért válik szükségessé a 2008. 
évi költségvetési rendelet módosítása. Az egyik pályázat esetében – amennyiben 
annak benyújtásával a képviselő-testület egyetért – az önrész 96.000,-Ft, míg a 
tetőfelújításra vonatkozó pályázat esetén 1.866.000,-Ft az önrész. 

Kérte a képviselő-testületet, hogy a rendelet módosításával értsen egyet.

 

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

 

5/2008 (V. 15.) rendeletét az

önkrományzat 2008. évi költségvetéséről szóló

3/2008. (II. 15.) rendeletének módosításáról.

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)



 

 

 

2./ Napirendi pont tárgya: „Utcanév- és információs táblák elhelyezése 
Nagybörzsöny                                             területén” című pályázat benyújtása. 

      Napirendi pont előadója: Batizi Zoltán polgármester

                                                  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz 
mellékelve.)

 

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

 

                        51/2008. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat:

 

 

                        1/. Nagybörzsöny Község Önkormányzati Képviselő-testülete 
elhatározza az 



                        „Utcanév- és információs táblák elhelyezése Nagybörzsöny 
területén” című                 elképzelés megvalósítását.

 

                        2/. A Képviselő-testület a fejlesztés összköltségét 480.000,- Ft-ban 
azaz Négyszáznyolcvanezer forintban állapítja meg, melyből saját 
forrásként 96.000,- Ft. Kilencvenhatezer forintot az önkormányzat 
2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II. 15.) számú rendeletében 6. 
§. (2) bekezdés a.) pontjában felsorolt felújítási és felhalmozási 
kiadások során biztosít.

 

                        3/. A fennmaradó 384.000,- Ft. azaz Háromszáznyolcvannégyezer 
forint                   összeg előteremtése érdekében a Képviselő-testület pályázatot 
nyújt be a                        Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által 
meghirdetett, a                              területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati 
fejlesztések forrásából ( HÖF                   TEKI) elnyerhető támogatásra.

 

                        4/. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a pályázatot 
észítse el és a megadott határidőre nyújtsa be.

 

                        Határidő: a pályázat benyújtására 2008. május 15.

                        Felelős: Batizi Zoltán polgármester

 



 

 

     

3./ Napirendi pont tárgya: „Nagybörzsönyi Napközi Otthonos Tagóvoda 
főépületének és                                          melléképületének tetőfelújítása” című 
pályázat benyújtása.

     Napirendi pont előadója: Batizi Zoltán polgármester

                                               (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

Batizi Zoltán polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az óvoda 
tetőszerkezetének felújítására vonatkozó pályázathoz szükséges dokumentációk, 
árajánlatok rendelkezésre állnak. Kérte a képviselő-testületet, hogy a pályázat 
benyújtásával értsen egyet.

 

Nagy Zoltán alpoglgármester: Mindkét pályázat benyújtásával egyetért. Az óvoda 
tetőszerkezete igen rossz állapotban van, azonban azt az önkormányzat saját 
erőből felújítani nem tudja, ezért is javasolja a pályázat benyújtását.

 

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



 

 

                        

                        52/2008. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat:

 

 

                        1/. Nagybörzsöny Község Önkormányzati Képviselő-testülete 
elhatározza a 

                        „Nagybörzsönyi Napközi Otthonos Tagóvoda főépületének és 
melléképületének tetőfelújítása” című program megvalósítását.

 

                        2/. A Képviselő-testület a fejlesztés összköltségét 9.330.000,- Ft-
ban                      azaz Kilencmillió-háromszázharmincezer forintban állapítja 
meg,                              melyből saját forrásként 1.866.000,- Ft. Egymillió- 
nyolcszázhatvanhatezer forintot az önkormányzat 2008. évi 
költségvetéséről szóló 3/2008.(II. 15.) számú rendeletében a 6. §. (2) 
bekezdés a.) pontjában felsorolt felújítási és felhalmozási kiadások 
során biztosít.

 

                        3/. A fennmaradó 7.464.000,- Ft. azaz Hétmillió-
négyszázhavannégyezer                  forint összeg előteremtése érdekében a 



Képviselő-testület pályázatot nyújt be                  a Közép-magyarországi 
Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett, a                  területi 
kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések forrásából (HÖF 
CÉDE) elnyerhető támogatásra.

 

                        4/. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a pályázatot 
készítse el és a megadott határidőre nyújtsa be.

 

                        Határidő: a pályázat benyújtására 2008. május 15.

                        Felelős: Batizi Zoltán polgármester

 

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

 

 

 

 

k.m.f.



 

 

 

……………………………………….                     ……………………………………………

            Batizi Zoltán                                                                Dr. Pálinkás József

            polgármester                                                                           jegyző

 

 

 

 

 

 

……………………………………                          ……………………………………………

            Nagy Zoltán                                                                Paulik Oszkár



            alpolgármester                                                 képviselő

            jkv. hitelesítő                                                               jkv. hitelesítő

     

 

 

 

 

 

 


