
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nagybörzsöny Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 1-én 
    megtartott üléséről.

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

1./ A 2009. évi koncepció 132/2008. (XII. 1.) hat.

2./ A 2008. III. negyedéves beszámoló. 133/2008. (XII. 1.) hat.

3./ A Helyi adókról szóló rendelet. 16/2008. (XII. 2.) rend.

4./ Az Önkormányzat pénzügyi-gazdasági ellenőrzése 134/2008. (XII. 1.) hat.
     és az intézkedési terv.

5./ Az 534. hrsz-ú (kisiskola) ingatlan átminősítése. 135/2008. (XII. 1.) hat.

6./ Helyi építészeti értékek védelme. 136/2008. (XII. 1.) hat.

7./ A körjegyzőség létrehozásával kapcsolatos kérdések. 137/2008. (XII. 1.) hat. 

8./ „Nagybörzsöny Fejlődéséért Alapítvány” alapító 138/2008. (XII. 1.) hat.
     okiratának véleményezése. 

9./ A közművelődés helyi szabályairól szóló rendelet 17/2008. (XII. 2.) rend.
     módosítása.

10./ A helyi címer és zászló alapításáról és használa- 18/2008. (XII. 2.) rend.
       tának rendjéről szóló rendelet módosítása.

___________________________________________________________________________



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nagybörzsöny Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 1-én 
    megtartott 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

Meghívottként részt vett az ülésen:

Kantóné Durján Mónika  pénzügyi ea.

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:  Gábor  Krisztián  és  Szalai 
Barnabás 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./ A 2009. évi koncepció Batizi Zoltán
polgármester

2./ A 2008. III. negyedéves beszámoló. Batizi Zoltán 
polgármester

3./ A Helyi adókról szóló rendelet. Szabóné Egri Teréz
jegyző

4./ Az Önkormányzat pénzügyi-gazdasági ellenőrzése Szabóné Egri Teréz
     és az intézkedési terv. jegyző
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5./ Az 534. hrsz-ú (kisiskola) ingatlan átminősítése. Batizi Zoltán
polgármester

6./ Helyi építészeti értékek védelme. Batizi Zoltán
polgármester

7./ A körjegyzőség létrehozásával kapcsolatos kérdések. Batizi Zoltán 
polgármester

8./ „Nagybörzsöny Fejlődéséért Alapítvány” alapító Batizi Zoltán
     okiratának véleményezése. polgármester

9./ A közművelődés helyi szabályairól szóló rendelet Szabóné Egri Teréz
     módosítása. jegyző

10./ A helyi címer és zászló alapításáról és használa- Szabóné Egri Teréz
       tának rendjéről szóló rendelet módosítása. jegyző

Napirendi pontok tárgyalása:

1./ Napirendi pont tárgya: 2009. évi koncepció.
     Napirendi pont előadója: Batizi Zoltán polgármester

 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Batizi  Zoltán polgármester  szóbeli  kiegészítésében  elmondja,  hogy ez  egy költségvetési 
tervezet,  keretszámokkal,  és  nagyobb  részben  az  idei  év  teljesítéséből  tevődik  össze.  A 
számok a költségvetés készítésekor válnak konkréttá. 

Gábor Krisztián képviselő: a  helyi  adóknál a 2008. évi 6,5 m/Ft-ról 2009-re 9 m/Ft lett 
tervezve. Ez az esetleges adóemelésből adódik, vagy jobb behajtás alapján lett így tervezve?

Batizi Zoltán képviselő: a kérdésre válaszolva elmondja, hogy ez éppen az idei év teljesítése 
alapján lett tervezve, tehát idén 6,5 m/Ft-nál jóval nagyobb volt az adóbevétel.

Kosik  László  képviselő:  Pénzügyi  Bizottságot  jobban  is  be  lehetne  vonni  előzetesen  a 
tervezési munkába. A bizottság is javasolja a koncepció elfogadását.
 
Batizi  Zoltán polgármester:  A Pénzügyi  Bizottság elnökének a felvetését  megköszöni,  a 
költségvetés tervezésekor számítanak a munkájukra. A költségvetés az, ami az önkormányzat 
működését megszabja, a koncepciónak minimális a pénzügyi jelentősége. 

Szabó Attila képviselő: elmondja, hogy már májusban jelezte, sőt már akkor kért a bizottság 
pénzügyi  jelentést.  Véleménye  szerint  ez  most  már  nem is  aktuális,  a  kérés teljesítésének 
akkor lett volna jelentősége.  Úgy érzi, a Pénzügyi Bizottságot folyamatosan kellene bevonni, 
hogy nagyobb rálátásuk legyen a pénzügyi dolgokra. Ez nem a bizalom hiánya, de a Pénzügyi 
Bizottságnak is vannak feladatai. 

Nagy Zoltán alpolgármester: A számok alapján látszik, melyek a tervek. Ezek alapján az év 
elején részleteiben elkezdi tárgyalni a testület a költségvetést. 
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Szabó  Attila  képviselő:  Nem elég,  ha  a  testületi  előtt  1-2  órával  nézi  át  a  bizottság  az 
anyagot, abból még nem látja át a dolgokat. Folyamatában kellene a pénzügyet látni, mert így 
a bizottság nehezen tud véleményt alkotni, hiszen nincs rálátása a dolgokra.

Szabóné Egri Teréz mb. jegyző: Nehéz helyzetben volt most mindenki, nem csak a testület 
tagjai, hanem a hivatal is. Mindenki előtt ismeretes, hogy a pénzügyeinket rendbe kell tenni. E 
mellett  még  nem ismertek  a  költségvetési  számok,  és  ezek  csak  megközelítő  adatok.  Az 
illetmények  és  azok  járulékai  pontos  számok,  de  a  koncepcióban  szereplő  többi  adat 
bizonytalan. 

Szabó  Attila  képviselő:  Nem  konkrétan  a  koncepcióra  gondolt,  hanem  a  bizottság  más 
pénzügyi  dolgokra  is  szeretne  rálátni.  Jó  néhány  ével  ezelőtt  egy  falugyűlésen  az  egyik 
polgármester  azt  mondta  egy  eset  kapcsán,  hogy  ott  volt  a  Pénzügyi  Bizottság  is.  A 
bizottságnak  kellene  információt  gyűjteni.  Nem ellenőrizni,  hanem tájékozódni  szeretne  a 
bizottság. 

Kantóné  Durján  Mónika  pü.  ea.:   A  koncepció  készítésekor  még  semmilyen  konkrét 
számadat  nem  állt  rendelkezésre.  Az  idei  év  teljesítése  alapján  sem  lehet  még  konkrét 
tervezést tenni.

Szalai  Barnabás  képviselő: Nem rosszindulatból  vetette  fel  ezt  a  testület.  Bizonytalan  a 
helyzet, nem tudni még, mi fog bekövetkezni. Az egész ország nehéz helyzetben van

Kosik László képviselő: A Pénzügyi Bizottság negyedévenként szeretne tájékoztatást kérni a 
pénzügyi helyzetről, a ki nem fizetett számlákról, a számlaegyenlegről, stb.
A bizottság nem ellenőrizni akar, de segíteni sem tud, ha nem lát rá a dolgokra.

Egyéb  észrevétel,  hozzászólás  nem  hangzott  el,  a  Batizi  Zoltán  Polgármester  javaslatára 
képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:

132/2008, (XII. 1.) Képviselő-testületi határozat:

A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepcióját  
elfogadta.

Határidő: azonnal és 2009. február 15
Felelős: polgármester, jegyző

2./ Napirendi pont tárgya: A 2008. III. negyedéves beszámoló.
     Napirendi pont előadója: Batizi Zoltán polgármester

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Batizi Zoltán polgármester: a kiküldött táblázatban szereplő tételeket részletesen ismerteti, 
illetve tájékoztatja a testületet, mely kifejezések konkrétan mit takarnak. 
 
Nagy Zoltán alpolgármester:  Amióta új pénzügyes van, és itt van a jegyző, látszik, hogy 
jobban mennek a dolgok. Mindig az volt a kérdés, hogyan áll az önkormányzat. Itt le van írva, 
mi most a helyzet, mi várható még a hátralévő időben. 
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Kosik László képviselő: az utalásra váró tételek között szerepel a hulladéklerakó. Ez mit 
takar?

Batizi  Zoltán  polgármester: ez  a  kerepesi  hulladéklerakó  létesítésének  az  idei  önrészét 
jelenti.

Paulik Oszkár képviselő:  megkérdezi, hogy a gazdasági válság mennyiben van hatással a 
hitelek törlesztésére?

Batizi Zoltán polgármester: a válság a tőketörlesztés részleteire nincs hatással, ezek a hitel 
felvételkor meghatározott összegek. 

Egyéb  észrevétel,  hozzászólás  nem  hangzott  el,  a  képviselő-testület  Batizi  Zoltán 
polgármester  javaslatára  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  az  alábbi 
határozatot hozta:

133/2008. (XII. 1.) Képviselő-testületi határozat:

A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. költségvetésének III. negyedéves 
teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta.

Határidő: Azonnal
Felelős: polgármester

3./ Napirendi pont tárgya: A Helyi adókról szóló rendelet.
     Napirendi pont előadója: Szabóné Egri Teréz jegyző

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Szabóné Egri Teréz jegyző  szóbeli  kiegészítésében elmondta,  hogy a pénzügyi-gazdasági 
ellenőrzés  megállapításaiban  is  az  egyik  hiányosságként  szerepel,  hogy elavult  a  rendelet, 
illetve nem volt benne konkrét szám. Egyszerűbb, ha egy rendeletbe kerülne valamennyi helyi 
adónem. A régi adórendelet nem követte a jogszabályi változásokat, követelményeket. Ez a 
rendelet  négyféle  adónemet  tartalmaz.  A  jegyző  elmondta,  hogy  a  rendeletben  több 
paragrafusnál  lehetőség  van  arra,  hogy az  összegeket  a  képviselő-testület  határozza  meg, 
illetve a tervezethez képest módosíthatja. Kérte, hogy azokat tételenkénti szavazással állapítsa 
meg a testület. 

A képviselő-testület a jegyző javaslatával egyetértve, Batizi Zoltán polgármester felkérésére, 
az egyes adónemekre külön minősített többséggel szavazva, a képviselő-testület a végleges 
formájában 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

Nagybörzsöny község Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2008. (XII. 2.) rendeletét

a helyi adókról.

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
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4./ Napirendi pont tárgya: Az önkormányzat pénzügyi-gazdasági ellenőrzése és az

          intézkedési terv.

    Napirendi pont előadója: Szabóné Egri Teréz jegyző

 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Szabóné Egri Teréz jegyző szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy igen sok feladata van a 
hivatalnak, sok a hiányosság a pénzügyi gazdálkodás és a szabályozottság területén. 

Kosik László képviselő a pénzügyi bizottság elnöke  Ami le van írva,  azt  természetesen 
elfogadja a testület. De ez nem 2-3 napos munka. Az intézkedési tervet el kell fogadni. 

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

134/2008. (XII. 1.) Képviselő-testületi határozat:

Nagybörzsöny Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat pénzügy-  
gazdasági ellenőrzéséről készült jegyzőkönyvet tudomásul vette, a 
hiányosságok megszüntetésére készült Intézkedési tervet jóváhagyta. 

Felelős: jegyző

Határidő: az Intézkedési terv szerint.

5./ Napirendi pont tárgya: Az 534. hrsz-ú (kisiskola) ingatlan átminősítése.

     Napirendi pont előadója: Batizi Zoltán polgármester

Batizi Zoltán polgármester szóbeli előterjesztésében tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 
a nagybörzsönyi 534. helyrajzi számon szerepel a Petőfi utcai volt általános iskola. Az iskola 
kb. 4-5 éve már nem tölti be ezen funkcióját, üresen áll, illetve lakóház van benne. Javasolja 
az ingatlan átminősítését, lakóházzá és udvarrá hogy az a továbbiakban valóban lakóház és 
udvarként szerepelhessen. Kérte a képviselő-testületet, hogy javaslatával értsen egyet. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

135/2008. (XII. 1.) Képviselő-testületi határozat:

Nagybörzsöny  község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  kéri  a  Vác  
Városi  Földhivatalt,  hogy a  nagybörzsönyi  belterületben  lévő  534.  hrsz-ú,  
általános iskola megnevezésű ingatlant minősítse át lakóház és udvar 
megjelölésű ingatlanná.
A képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy az  ingatlan  átminősítése  
érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: a határozat továbbítására 15 nap
Felelős: polgármester

6./ Napirendi pont tárgya: Helyi építészeti értékek védelme.
     Napirendi pont előadója: Batizi Zoltán polgármester
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Batizi Zoltán polgármester szóbeli előterjesztésében tájékoztatta a képviselő-testületet arról, 
hogy az örökségvédelmi hivatal nyugdíjas munkatársa, Bodnár Ágnes „börzsönyszeretetből” 
felmérte a védettség alá helyezhető építészeti értékeket. A falu hagyományos arculatának, régi 
épületeinek  köszönhető  nagyrészt  az  itteni  idegenforgalom.  Nagyon  sok  olyan  ingatlan, 
épület, lakóház és egyéb építészeti érték van a községben, amelyeket meg kellene óvni, őrizni 
a jövő számára. Ennek a módja a helyi védettség megállapítása. Első körben a művelődési 
házat,  a  volt  bányászmúzeumot,  valamint  az  előbbiekben említett  Petőfi  utcai  volt  iskolát 
kellene helyi védettség alá venni. Helyi védettséget az önkormányzat tud meghatározni. Kérte 
a képviselő-testületet,  hogy segítsék ezt a munkát a javaslataikkal és értsenek egyet  azzal, 
hogy rendelet készüljön a helyi építészeti értékek megóvása érdekében.

Több  észrevétel  is  elhangzott,  a  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

136/2008. (XII. 1.) Képviselő-testületi határozat:

A Képviselő-testület fontosnak tartja a helyi építészeti értékek védelmét. 
Javasolja a helyi építészeti és egyéb értékek megóvására helyi rendelet 
készítését. A rendeletben, első körben az 528/1 hrsz-ú Kultúrház, 
Nagybörzsöny, Petőfi u. 19.sz.; az 528/2 hrsz-ú Múzeum, Nagybörzsöny, 
Petőfi u, 19. sz.; és az 534 hrsz-ú Iskola, Nagybörzsöny, Petőfi u. 11. sz. alatti 
(három db)  ingatlanok helyi védelembe vételét tartja fontosnak a képviselő-
testület, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Közleményében az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség
megőrzéséhez igénybe vehető támogatások című pályázat benyújtásához. 

Határidő: 30 nap,
Felelős: polgármester, jegyző  

7./ Napirendi pont tárgya: A körjegyzőség létrehozásával kapcsolatos kérdések.
     Napirendi pont előadója: Batizi Zoltán polgármester

Batizi  Zoltán  polgármester  szóbeli  előterjesztésében  elmondta,  hogy  a  Perőcsény-
Ipolytölgyes községek körjegyzője újraszámolta az aljegyző bérét, levéve belőle a 13. havi 
illetményt.  Az aljegyzőt 4 órában Perőcsény foglalkoztatná, a másik 4 órát Ipolytölgyes és 
Nagybörzsöny, és ebből közel 3 órát lenne Nagybörzsönyben. Ezzel a változattal kevesebb 
kiadása lenne. 
Nagybörzsönynek a pénzügyes  támogatás lenne a legfontosabb dolog, valamint a lakosság 
sajátos összetétele szükségessé teszi azt, hogy aljegyző vagy jegyző heti néhány óránál többet 
legyen Nagybörzsönyben. 
A  képviselő-testület  ezt  követően  részletesen  megtárgyalta  a  körjegyzőséggel  kapcsolatos 
kérdéseket, lehetőségeket. (Eközben Szabó Attila képviselő - egyéb elfoglaltsága miatt rövid 
időre - távozott az ülésről.)
A részletes  vitát  követően  a  képviselő-testület  tagjai  közül  3.-an  igennel  szavaztak,  3.-an 
nemmel szavaztak a körjegyzőség működésére vonatkozó költségek viselése kérdésében. 

A polgármester  megállapítja,  hogy nem született  testületi  határozat,  de  fontosnak tartja  a 
további tárgyalásokat, és arra felhatalmazást kér.
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A  képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  az  alábbi 
határozatot hozta:

137/2008. (XII. 1.) Képviselő-testületi határozat

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a körjegyzőség 
létrehozása érdekében további tárgyalásokat folytasson Ipolytölgyes és 
Perőcsény községek polgármestereivel.

Határidő: következő testületi ülés, 
Felelős: polgármester  

(  A napirendi pont tárgyalását követően Szabó Attila képviselő ismét visszatért a képviselő-
testületi ülésre.)

8./ Napirendi pont tárgyalása: „Nagybörzsöny Fejlődéséért Alapítvány” alapító okira-
       tának véleményezése.

     Napirendi pont előadója: Batizi Zoltán polgármester

Batizi Zoltán polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta hogy többen a településen, de 
nem helyi  lakosok is szeretnék, ha alapítványt  hoznának létre a településen, részben azért, 
hogy ezen keresztül támogathassák a települést, másrész azért, hogy az alapítványon keresztül 
meg lehessen oldani olyan községi feladatokat is amelyek szerepelnek az alapítvány céljai 
között,  de  nem  szerepelhetnek  azok  a  működési  forráshiányos  önkormányzat 
költségvetésében. Az alapítvány neve  „Nagybörzsöny Fejlődéséért Alapítvány” 

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

138/2008. (XII. 1.) Képviselő-testületi határozat:

A Képviselő-testülete a „Nagybörzsöny Fejlődéséért Alapítvány”  
létrehozásával egyetért.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

9./ Napirendi pont tárgya: A közművelődés helyi szabályairól szóló rendelet      
módosítása.        

      Napirendi pont előadója: Szabóné Egri Teréz jegyző
   (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Szabóné Egri Teréz jegyző szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, 
hogy  az  önkormányzatnak  van  még  5  olyan  rendelete,  amely  nem  felel  meg  a 
jogharmonizációs feltételeknek. Ilyen többek között a közművelődés helyi szabályairól szóló 
rendelet, melyet módosítani kell, a kiküldött tervezet szerint.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a 
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Nagybörzsöny község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2008. (XII. 2.) rendeletét a közművelődés helyi szabályairól szóló

6/2001. (I. 24.) rendeletének módosításáról.
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

10./ Napirendi pont tárgyalása: A helyi címer és zászló alapításáról és használatának  
rendjéről szóló rendelet módosítása.   

        Napirendi pont előadója: Szabóné Egri Teréz jegyző
     (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a 

Nagybörzsöny község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2008. (XII. 2.) rendeletét a 

helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről szóló
5/1993. (VIII. 30.) rendeletének módosításáról.

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Mivel  több  napirendi  pont  nem  volt,  Batizi  Zoltán  polgármester megkérdezte,  hogy 
napirenden kívül van-e kérdés vagy bejelentés. 

Szabó Attila képviselő: 
1.)  gond van iskola fűtésével kapcsolatban. A gázfűtés nem megfelelő, de a múlt héten olyan 
hideg volt  a tantermekben,  hogy a cserépkályhákba is be volt  fűtve,  és a gyerekek mégis 
kabátban ültek a cserépkályha mellett. A mai napon megnézte, valójában mi is a helyzet. 15 
°C volt a tantermekben. A cserépkályhák igen rossz állapotban vannak, de azokba is be volt 
fűtve. Tehát az iskolában nem jó a fűtés, arra megoldást kell találni.
2.) Megkérdezi, hogy a közmunkásoknak van-e munkaruhájuk (ruha, bakancs. stb.)? Ugyanis 
majd havat  lapátolni  tornacipőben nem lehet.  Tudomása  szerint  az önkormányzat  vásárolt 
munkaruhát. 
3.) Van az önkormányzatnak a közterületen való szeszesital fogyasztással kapcsolatos, 1991-
ben hozott rendelete. Ezt a rendeletet betartani, illetve betartatni nem lehet, azt hatályon kívül 
kellene helyezni.
4.) Megkérdezi, hogy az iskola fölött lévő villámhárítónak mekkora a hatósugara? Ugyanis az 
óvoda tetőfelújítás után a villámhárító nem lett visszaszerelve, esetleg az iskolán lévő hat-e 
oda is?

Batizi Zoltán polgármester a feltett kérdésre válaszában elmondta, hogy az iskola fűtésének 
megoldása folyamatban van, az óvodánál fennmaradt fatüzelésű kazánt próbálják beállítani a 
nemrég tönkre ment helyébe.
A  közmunkások  rendelkeznek  munkaruhával,  a  munkaruha  ki  van  adva  a  részükre.  A 
közterületen való szeszesital tilalmára vonatkozóan rendelet készül.
A villámhárítóval kapcsolatos dolgoknak utána kell nézni.

Gábor Krisztián képviselő: A képviselő-testület az év elején döntött a Petőfi utcai szolgálati 
lakásügyben,  azonban  annak  nincs  foganatja.  Tud-e  a  polgármester,  illetve  a  jegyző 
valamilyen lépést eszközölni. Paulik Jánosnak nincs jogalapja arra, hogy ő ott lakjon. És a 
testületi döntés óta a mai napig nincs semmi előrelépés.
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Szabóné Egri Teréz jegyző:  elmondja,  hogy a kérdés nem ilyen egyszerű.  A lakásbérleti 
szerződés  lejárt,  nincs  meghosszabbítva.  Jogcím  nélkül  lakik  a  lakásban.  Fel  lehetne  őt 
szólítani,  hogy  rendezze  a  lakbérét.  Azonban  ezt  mégsem  lehet,  mert  a  lakása  a  villany 
kikötése óta nem komfortos, hanem komfort nélküli, és akkortól már nem ennyit kellene neki 
fizetni. Új eljárást kellene indítani az ügyben.

Szabó Attila képviselő: Valószínű, a lakás állapota is romlott, sőt lehet, hogy kárt is tett az 
épületben. 

Szabóné Egri Teréz jegyző: ebben az ügyben új eljárást kell indítani.

Gábor  Krisztián  képviselő:  Közvilágítás  bővítésével  kapcsolatban  kérdezi,  hogy  Farkas 
Róbertéknél  és  Németh  Attiláéknál  ez  szükséges  lenne.  A  pincesoron  is  sok  helyen  van 
közvilágítás, ahol senki sem lakik, illetve tartózkodik. 
Elmondja  továbbá,  hogy  célszerűnek  tartaná  Esztergomba  buszjáratot  indítani.  Sokan 
igényelnék, illetve szeretnék itt ügyeiket intézni. 
Megkérdezi továbbá, hogy az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatására van-e lehetőség, 
kamatmentes kölcsön vagy vissza nem térítendő támogatás formájában. 

Nagy Zoltán alpolgármester: A közvilágítás bővítése horribilis összeget jelentene.

Batizi  Zoltán  képviselő:  Az  esztergomi  buszjárat  indításáról  már  volt  szó,  készség-
kezdeményezés van, csak az anyagi háttér nem látszik biztosítottnak. 

Szabóné Egri Teréz jegyző: Az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásához rendelkezik 
az önkormányzat helyi rendelettel, de tudomása szerint eddig a megállapított max. összeg 150 
e/Ft volt. A kérdés az, hogy van e erre fedezet a költségvetésben? A 2008. évi költségvetésben 
nincsen erre előirányzat.

Egyéb  kérdés,  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

……………………………….. …………………………………..
Gábor Krisztián Szalai Barnabás
képviselő képviselő
jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő
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