
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült:  Nagybörzsöny Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 26-án 

                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./ Körjegyzőséghez való csatlakozás megtárgyalása.              72/2008. (VI. 26.) 
hat.                                                                                                         

2./ Szerződés Bernecebaráti Önkormányzattal 3 dolgo-                       73/2008. 
(VI. 26.) hat.



     zó nagybörzsönyi munkavégzéséről.                                               

 

3./ Törvényességi észrevétel.                                                               74/2008. (VI. 
26.) hat.

 

4./ TÖOSZ  (Települési Önkormányzatok Országos Szö-                   75/2008. (VI. 
26.) hat.

     vetsége)”)Önkormányzati kapacitás-építési program                       

     norvég tapasztalatok alapján 2009-2010” c. pályázat         

     önrészének biztosítása.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: Nagybörzsöny Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 26-án 
meg-

                tartott rendkívüli üléséről.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal



 

Jelen vannak:            Batizi Zoltán                 polgármester

                                   Nagy Zoltán                 alpolgármester

                                    Gábor Krisztián           képviselő

                                   Grósz János                 kévpiselő

                                   Kosik László               képviselő

                                   Paulik Oszkár              képviselő

                                   Szabó Attila                 képviselő

                                   Szalai Barnabás           képviselő

                                   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: Grósz 
János és Kosik László képviselőkre. A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett 
javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta.



 

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./ Körjegyzőséghez való csatlakozás megtárgyalása.              Batizi Zoltán 

                                                                                                          polgármester

 

2./ Szerződés Bernecebaráti Önkormányzattal 3 dolgo-                       Batizi Zoltán

     zó nagybörzsönyi munkavégzéséről. 
polgármester



 

3./ Törvényességi észrevétel.                                                               Batizi Zoltán 

                                                                                                          polgármester

 

4./ TÖOSZ  (Települési Önkormányzatok Országos Szö-                   Batizi Zoltán

     vetsége)”)Önkormányzati kapacitás-építési program 
polgármester

     norvég tapasztalatok alapján 2009-2010” c. pályázat         

     önrészének biztosítása.

 

 

 

1./ Napirendi pont tárgya: Körjegyzőséghez való csatlakozás megtárgyalása.

     Napirendi pont előadója: Batizi Zoltán polgármester

 



,Batizi Zoltán polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy Ipolytölgyes 
község képviselő-testülete már korábban megküldte határozatát arról, hogy 
elfogadja Nagybörzsöny csatlakozását a már meglévő, Ipolytölgyes-Perőcsény 
körjegyzőségekhez. A tegnapi nap folyamán volt testületi ülés Peőcsényben is, itt 
szintén egyetértett a testület a csatlakozással. 

 

Kosik László képviselő: Örül annak, hogy Perőcsény is igent mondott a 
körjegyzőségre, legalább lesz jegyzője is a településnek. 

 

Batizi Zoltán polgármester: A két település jelenleg 6 m/Ft támogatást kap a 
körjegyzőségre, jövőre a három településsel ez kb. 10 m/Ft-ot jelent. A három 
településnek lesz egy körjegyzője, de a tárgyalások során felmerült az, hogy 
Nagybörzsönyben aljegyző alkalmazására is sor fog kerülni.

 

Nagy Zoltán alpolgármester: A körjegyzőség létrehozásának elhatározása a 24. 
órában történt meg.  Ipolytölgyes és Perőcsény együttes lakosságszáma sem érte 
el az 1000 főt, tehát előbb-utóbb ők is kényszerhelyzetben lettek volna. Össze 
kell dolgozni, minden a bizalmi alapon múlik. Az egyezség biztosan létre fog jönni 
a székhelytelepülés vonatkozásában, bár bizonyosan mindenki próbál magának 
valamilyen pozíciót elérni. A túlélésnek ez az egy lehetősége van mindhárom 
település számára. A 3-400 lelkes települések egyedül nem fognak megélni.

 

Batizi Zoltán polgármester: A három település együttműködve mát bizonyos 
tényező lenne az Ipoly mentén.

 



Grósz János képviselő: Ezt a lépést meg kellett tenni, hiszen ezt a törvény előírja.

 

Szalai Barnabás képviselő: Szerencsés megoldásnak tartja e három kistelepülés 
összefogását. A nehézséget a jegyző kérdése fog jelenteni addig is. 

 

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

 

 

                        72/2008. (VI. 26.) Képviselő-testületi határozat:

 

                        Az előzetes tárgyalások alapján Nagybörzsöny Község 
Önkormányzata úgy 

                        dönt, hogy csatlakozik az Ipolytölgyes-Perőcsény települések által 
fenntartott

                        körjegyzőséghez, és megbízza a polgármestert és a jegyzőt az 
ezzel kapcsola-



                        tos egyeztetések lebonyolításával.

 

                        Határidő: 2008. június 30.

                        Felelős: polgármester, jegyző

 

2./ Napirendi pont tárgya: Szerződés Bernecebaráti Önkormányzattal 3 dolgozó 

                                               nagybörzsönyi munkavégzéséről.

     Napirendi pont előadója: Batizi Zoltán polgármester

                                                 (Megállapodás tervezet a jegyzőkönyvhöz 
mellékelve.)

Batizi Zoltán polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a hivatal 
pénzügyi részére feltétlenül fel kell venni valakit. A pénzügyes álláshely pályázat 
kiírásra került, de addig is megoldást kell találni a feladatok elvégzésére. 
Bernecebaráti község jegyzőjével folytatott tárgyalást, arra az álláspontra 
jutottak, hogy heti legalább egy napra eljönne a pénzügyes, az adós kolléganő, 
és a jegyző. A megállapodás tervezet úgy készült, hogy heti egy napra, illetve 
heti 10 órára vonatkozó számítást tartalmaz.

Most, jelen esetben nagyon jó, hogy Nagybörzsöny „kölcsön kapja” ezeket a 
dolgozókat. Bernecén is megszorításokat kell bevezetni. Nem biztos, hogy ezek a 
dolgozók nagy örömmel jönnek ide, de jelen esetben nekik is, és 
Nagybörzsönynek is jó ez a megoldás. Pénzügyesre mindenképpen szükség van 
itt helyben.



 

Gábor Krisztián képviselő: Van-e olyan helyi ember, akivel idővel meg tudná 
oldani az önkormányzat a pénzügyest. Most kellene valaki, akit be tudnának 
tanítani az idejáró kolléganők.

 

Szabó Attila képviselő: Nagy elvárásai nem lehetnek az önkormányzatnak. Profi 
pénzügyes véleménye szerint a magánvállalkozásban van, nagy cégeknél, és 
nem ennyi pénzért. Ez nem lesz egyszerű dolog. Aki valamit is ért hozzá, az már 
mind vállalkozó. 

 

Nagy Zoltán alpolgármester: Jó, hogy Bernecebaráti ezt elvállalta. Most ők is 
szorult helyzetben vannak. Nagybörzsöny jelenlegi helyzetében olyan 
pénzügyesre van szükség, aki ért a dolgokhoz, nem most kell betanítani. 

 

Szabó Attila képvisel: egyetért a hatósági társulás létrehozásával, a heti 10 
órával. Azonban

ha a jegyző részt vesz a testületi üléseken, az már majdnem ki fogja meríteni a 
heti 10 óráját.

 

Grósz János képviselő: Kérdése csak az, hogy akik itt voltak, azoknak miért kellett 
elmenni? Azoknak az embereknek most is itt kellene lenni. Ezzel a megoldással 
sem lesz nagy költségmegtakarítás. 



 

Batizi Zoltán polgármester: Híró Bea még a tavalyi évben lemondott, elment. 
Keveváriné május 15-ével áthelyezéssel elment a Verőcei Hivatalhoz dolgozni. 
Schmidtné Kati elment betegállományba, és beadta elmondását is. 

 

Szabó Attila képviselő: amikor két pénzügyes alkalmazott is elment, felhívta a 
polgármestert és elmondta, miről van szó. Ezt a munkát miért nem csinálták 
meg? A pénzügyi Bizottság kérelmet nyújtott be, adjanak tájékoztatást az 
önkormányzat anyagi helyzetéről. Ezt a mai napig sem kapta meg a bizottság. 

 

Batizi Zoltán polgármester: a kialakult, jelenlegi helyzetben javasolta a képviselő-
testület felé, hogy értsen egyet és fogadja el, hogy Bernecebarátiból a három fő 
dolgozó heti 10 órát jöjjön dolgozni Nagybörzsönyi Polgármesteri Hivatalba. 

 

Egéyb észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 7 igen 
szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

                        73/2008. (VI. 26.) Képviselő-testületi határozat:

 



                        Nagybörzsöny Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy Berne-

                        cebaráti Község Önkormányzata Képviselő-testületével hatósági 
igazgatási 

                        társulást hoz létre, köztisztviselők közös foglalkoztatására. 

 

                        Megbízza a polgármestert, hogy a hatósági igazgatási társulásra 
vonatkozó

                        megállapodást aláírja. 

 

                        Határidő: 2008. június 30.

                        Felelős: polgármester

 

 

3./ Napirendi pont tárgya: Törvényességi észrevétel.

     Napirendi pont előadója: Batizi Zoltán polgármester



                                               (Törvényességi észrevétel a jegyzőkönyvhöz 
mellékelve.) 

 

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

 

 

                        74/2008. (VI. 26.) Képviselő-testületi határozat: 

 

                        Nagybörzsöny Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-
magyarországi

                        Regionális Közigazgatási Hivatal Hivatalvezetőjének a 
Nagybörzsöny község

                        Önkormányzat Képviselő-testületének a közterülethasználatról és 
a közterület-

                        használati díj megállapításáról szóló 9/1998. (V. 4.) rendeletével 
kapcsolatos 

                        törvényességi észrevételével egyetért. 

 



                        Megbízza a jegyzőt, hogy a rendelet módosítására vonatkozó 
tervezetét ter-

                        jessze elő a soron következő testületi ülésen.

 

                        Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Regionális 
Közigazgatási

                        Hivatal Hivatalvezetőjét tájékoztassa.

 

                        Határidő: rendelet tervezet elkészítésére: soron következő 
testületi ülés

                                       Közigazgatási Hivatal tájékoztatása: 5 napon belül

                        Felelős: polgármester, jegyző

 

 

 

4./ Napirendi pont tárgya: TÖOSZ (Települési Önkormányzatok Országos 
Szövetsége)



                                               „Önkormányzati kapacitás-építési program norvég 
tapasz-

                                               talatok alapján 2009-2010” c. pályázat önrészének 
biztosí-

                                               tása.

    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:

 

 

                        75/2008. (VI. 26.) Képviselő-testületi határozat:

 

                        Nagybörzsöny Önkormányzat Képviselő-testülete a Települési 
Önkormány-



                        zatok Országos Szövetsége tagjaként a 2008. évi tagdíj 
figyelembevételével

                        a 2009. és 2010-re esedékes rendes tagdíjat (a két évre) 
összesen: 32.000,-Ft

                        azaz Harminckettőezer Forint összeget a TÖOSZ EGT és Norvég 
Finanszíro-                        zási Mechanizmusok pályázati kiírása 4. kiemelt terület 
„A helyi és regionális,

                        valamint központi hatóságok / önkormányzatok kompetenciájának 
és admi-

                        nisztratív kapacitásának növelése, beleértve információ-
technológiai eszközök  

                        használatát” című célterületére, „Önkormányzati kapacitás-építési 
program

                        norvég tapasztalatok alapján 2009-2010” című projekt 
költségvetésének 

                        önrészéhez biztosítja. A fizetés ütemezése a tagdíj fizetéssel 
azonos módon 

                        történik.

 

                        Határidő: azonnal



                        Felelős: 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                                                                           Antal Gyuláné

            polgármester                                                                           ig.ea. – 
jegyző megbízásáb.

 

 

 

 

 

 

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

            Grósz János                                                                            Kosik László

            képviselő                                                                                képviselő

            jkv. hitelesítő                                                                          jkv. hitelesítő

 

 



 

    

 

 

 

 

  

 


