
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nagybörzsöny Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 28-án 
    megtartott üléséről.

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

1./ Tájékoztató a Kisvasút KHT 2008. évi tevékenységé- 1/2008. (I. 28.) hat.
      ségéről és a 2009. évi üzemkezdésre való felkészülésről.

2./ A Kisvasút KHT módosított Alapító Okiratának 2/2009. (I. 28.) hat.
      elfogadása, jóváhagyása.

3./ Gyermekvédelmi rendelet elfogadása. 1/2009. (I. 29.) rend.

4./ A köztisztasági rendelet tervezet megtárgyalása.  3/2008. (I. 28.) hat.
     
5./ A köztisztasági rendelet módosítása. 2/2009. (I. 29.) rend.

6./ A köztisztasági közszolgáltatási szerződés 4/2009. (I. 28.) hat.
     jóváhagyása.

7./ A 2009. évi munkaterv elfogadása. 5/2009. (I. 28.) hat. 

8./ A benyújtott pályázatokról tájékoztató. 6/2009. (I. 22.) hat.

9./ A védőnői álláshelyre pályázat kiírása. 7/2009. (I. 28.) hat.

10./ Biztos Kezdet Gyerekház létrehozása Nagybör- 8/2009. (I. 28.) hat.
       zsönyben TÁMOP 5.2.2/08/1 Pályázat.

11./ Tanoda programok támogatása Nagybörzsönyben 9/2009. (I. 28.) hat.
       TÁMOP 3.3.5/A  Pályázat.
12.) A jegyzői megbízás                                                                 10/2009. (I.28.) hat
12./ E g y e b e k:

a.) A Börzsönyvidéki Bölcsőde, Óvoda,           11/2009. (I. 28.) hat.
     Iskola EGYMI 2009. évi költségvetés tervezete.

b.) Szobi Rendőrőrs megkeresése.           12/2009. (I. 28.) hat.

c.) Ipoly Közmű Kft-ben lévő üzletrészről döntés. ------------
 

d.) A Kisvasút KHT ügye és a  volt ügyvezetőjének           13/2009. (I. 28.) hat. 
                 bejelentése és kérése.



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nagybörzsöny község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009.január 28-án 
megtartott 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
Szabóné Egri Teréz jegyző
Antal Gyuláné jkv. vez.

Meghívottként részt vett az ülésen:

Kettler Tibor Kisvasút KHT vezetője
Komlóssy Zsuzsanna  Kisvasút KHT. FB. elnöke
Zavilla Péter  Kisvasút KHT. FB. tagja
Bóna Dániel  Kisvasút KHT. FB. tagja

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 
Gábor  Krisztián  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  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./ Tájékoztató a Kisvasút KHT 2008. évi tevékenységé- KHT. ügyvezetője
      ségéről és a 2009. évi üzemkezdésre való felkészülésről. FB. Elnöke

2./ A Kisvasút KHT módosított Alapító Okiratának Batizi Zoltán
      elfogadása, jóváhagyása. polgármester
3./ Gyermekvédelmi rendelet elfogadása. Szabóné Egri Teréz 

jegyző

4./ A köztisztasági rendelet tervezet megtárgyalása. Szabóné Egri Teréz  
jegyző

5./ A köztisztasági rendelet módosítása. Szabóné Egri Teréz
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jegyző

6./ A köztisztasági közszolgáltatási szerződés Batizi Zoltán
     jóváhagyása. polgármester

7./ A 2009. évi munkaterv elfogadása. Batizi Zoltán
polgármester 

8./ A benyújtott pályázatokról tájékoztató. Batizi Zoltán
polgármester

9./ A védőnői álláshelyre pályázat kiírása. Batizi Zoltán
polgármester

10./ Biztos Kezdet Gyerekház létrehozása Nagybör- Batizi Zoltán 
       zsönyben TÁMOP 5.2.2/08/1 Pályázat. polgármester

11./ Tanoda program támogatása Nagybörzsönyben Batizi Zoltán 
       TÁMOP 3.3.5/A  Pályázat.                                                        polgármester

12.) A jegyzői megbízás                                                                   Batizi Zoltán
                                                                                                          polgármester
13./ E g y e b e k:

a.) A Börzsönyvidéki Bölcsőde, Óvoda, Batizi Zoltán
                Iskola EGYMI 2009. évi költségvetés tervezete. polgármester

b.) Szobi Rendőrőrs megkeresése. Batizi Zoltán 
polgármester

c.) Ipoly Közmű Kft.- ben lévő üzletrészről döntés. Batizi Zoltán
polgármester

d.) A Kisvasút KHT ügye és a volt ügyvezetőjének Batizi Zoltán
      bejelentése és kérése. polgármester

1./ Napirendi pont tárgya: Tájékoztató a Kisvasút KHT 2008. évi tevékenységé-
 ről és a 2009. évi üzemkezdésre való felkészülésről.

     Napirendi pont előadója: KHT. ügyvezetője, FB. elnöke
  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Komlóssy  Zsuzsanna  a  Kisvasút  KHT.  Felügyelő  Bizottságának  elnöke szóbeli 
kiegészítésében  tájékoztatja  a  testületi  tagokat,  hogy  a  KHT  volt  (előző)  dolgozóinak 
szabadság ügye még mindig lezáratlan dolog. A volt három alkalmazottnak és Paulik János 
korábbi ügyvezető igazgatónak volt ki nem vett szabadsága, amely a mai napig nem került 
kifizetésre. 

Kérdések, hozzászólások:
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Batizi  Zoltán polgármester  megkérdezi,  milyen  időpontra  lehet  számítani  2009. évben a 
járatok indítására?

Kettler Tibor ügyvezető  elmondja, hogy március 15-én sor kerülne egy próbajáratra, majd 
április 15-től folyamatosan, menetrend szerint közlekedne a kisvasút. Elmondja továbbá, hogy 
a vasúton ugyan sok munka el lett végezve, de a pálya alapvetően rossz állapotban van. 

Kosik László  képviselő:  Ha nem lesz meg az EU-s „nagy beruházás” (kiemelt  projektes 
pályázat),  akkor  is  helyre  kell  állítani  úgy  a  pályát,  hogy  azon  biztonságosan  lehessen 
közlekedni. Talán kisebb szakaszokon meg is kell bontani a pályát.

Nagy Zoltán alpolgármester:  A Felügyelő Bizottság ilyen rövid beszámolót eddig még nem 
adott, mint most. Ez köszönhető annak is, hogy a KHT megfelelően, jól működött. 
Megkérdezi, hogy a KHT az átalakulás után ugyanúgy pályázhat, mint eddig?

Kettler Tibor ügyvezető: természetesen, a nonprofit Kft. ugyanazon helyeken és fetételekkel 
pályázhat, mint amíg KHT volt. 

Batizi  Zoltán polgármester:  tulajdonképpen az  Alapító  Okirat  eszerint  lett  módosítva,  a 
változás lényegében annyi, hogy a KHT helyett nonprofit Kft. került az okiratba.

Kosik László képviselő: Megkérdezi, mennyi idegen anyag van még a telepen, és ki tud oda 
bemenni, kinek van oda kulcsa?

Kettler Tibor ügyvezető: elmondja, hogy a telephez az alkalmazottaknak van csak tudomása 
szerint  kulcsa.  Szükséges  lenne  a  telepen  lévő  idegen  anyagokat  felmérni.  Az  előző 
ügyvezetőnek 1,5 m/Ft követelése van. Jó lenne, ha ebben az ügyben már történne valami, 
megnyugtatóan le lenne zárva, mi és kinek a tulajdona. 

Kosik László képviselő:  a faluban most is az a „beszéd járja”, hogy a korábbi tulajdonos 
most is hordja a telepről a dolgokat, és tulajdonképpen senki nem foglalkozik vele. 

Komlóssy  Zsuzsanna  FB.  elnöke:  véleménye  szerint  fel  kellene  szólítani  a  korábbi 
ügyvezetőt, hogy bizonyos határidőig szállítsa el a telepről az ő anyagait. 

Szabó  Attila  képviselő:  Kb.  1  éve  szó  volt  arról,  hogy  a  2007-ben  foglalkoztatottakat, 
alkalmazottakat az új vezető meg fogja tartani. Ez most így van? Korábban voltak ki nem vett 
és ki nem fizetett szabadság problémák, ezek megoldódtak? Ha ez a KHT-ra tartozik, akkor 
minél előbb le kellene rendezni. 

Kettler Tibor ügyvezető: A három volt dolgozó közül Horváth István dolgozik itt jelenleg. 
Mindenkinek határozott idejű munkaszerződése volt 2007 végéig, ezt 2007-ben Paulik János 
ügyvezető nem hosszabbította meg. A 2008-as induláskor Horváth István kért tőle munkát. A 
2007-ben ki nem vett szabadságokat ki kellett volna fizetni 2007 végén az akkori ügyvezető 
igazgatónak. Elmondja, hogy a KHT kasszájából a szabadság megváltásaként felajánlotta 50 
e/Ft/fő összeg kifizetését, és ezt ma is fenntartja. A dolgozók kérése viszont az, hogy a kb. 
nettó  90.000  Ft  összegű  követelésüket  egészében  megkapják,  a  hiányzó  részt  az 
önkormányzat fizesse ki számukra.
Szabó Attila képviselő: A KHT vezetőjét ki jogosult szabadságra elengedni? 
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Komlóssy Zsuzsanna FB. elnöke:  A jelenléti ívek 2007 szeptemberétől nincsenek leadva, 
így pontosan nem tudják, kinek és mennyi ki nem vett szabadsága van. 

Nagy Zoltán alpolgármester:  Pedig az döntő dolog lenne. Horváth Istvánnak márciusban 
lejár a munkanélkülije, megkérdezi a vezetőt, hogy alkalmazza-e őt ezt követően?

Kettler Tibor ügyvezető: Márciustól igen. 

Szalai Barnabás képviselő: Abban az időben annyi munka volt, hogy a dolgozók nem tudták 
a szabadságukat kivenni?

Horváth István az ülésen résztvevő volt dolgozó elmondja, hogy korábban a túlórákat és a 
szabadságokat az üzemszünet ideje alatt, decembertől márciusig vették ki. De 2007-ben erre 
nem volt lehetőség, mert 2008-ban már nem voltak a Kht. alkalmazottai.. 

Bóna  Dániel  FB.  tag:   elmondja,  hogy  a  dolgozók  nevében  nem  is  merné  kérni  a 
szabadságot. Véleménye szerint  Kettler  Tibor így is sokat vállal  magára,  azt is,  amit  nem 
kellene.

Batizi Zoltán polgármester:  elmondja, hogy nem támogatja azt, hogy az önkormányzat is 
fizessen még ki szabadság megváltást a volt dolgozóknak. 
Javasolja a képviselő-testület felé, hogy a beszámolót fogadják el, megköszönve a Felügyelő 
Bizottság, Kettler Tibor, valamint a dolgozók munkáját.

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

1/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat:

Nagybörzsöny Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisvasút KHT 2008. évi  
tevékenységéről és a 2009. évi üzemkezdésre való felkészülésről szóló tájékoz-
tatóját elfogadta.

Megköszöni a KHT vezetőjének és dolgozóinak, valamint a Felügyelő Bizott-
ság eddigi hatékony, sikeres munkáját. 

                        Határidő: azonnal
                        Felelős: polgármester

2./ Napirendi pont tárgya: A Kisvasút KHT módosított Alapító Okiratának
          elfogadása, jóváhagyása.

     Napirendi pont előadója: Batizi Zoltán polgármester

Batizi  Zoltán  polgármester  szóbeli  előterjesztésében  elmondja,  hogy mint  már  az  előző 
napirendnél is szó esett róla, a Kisvasút KHT Alapító Okirata módosításra került,  mivel a 
gazdasági társaságokról szóló törvény szerint ez év június 30.-ig a közhasznú társaságoknak 
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nonprofit  szervezetté  kell  átalakulniuk.  Az  Alapító  Okiratban  tulajdonképpen  a  név 
cserélődött ki, nonprofit Kft-vé alakult át a KHT. 

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

 2/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat:

Nagybörzsöny Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagybörzsöny Erdei
Kisvasút Kisvasút Fenntartó és Üzemeltető Közhasznú Társaság 
módosított Alapító Okiratát elfogadta. Az alapító okirat a határozat melléklete.

        A Nagybörzsöny Erdei Kisvasút Fenntartó és Üzemeltető Kht. neve 2008. 
november 12. napjától: Nagybörzsöny, Erdei Kisvasút Fenntartó és Üzemel-
tető Nonprofit Kiemelten Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
(a társaság rövidített neve: Nagybörzsöny, Erdei Kisvasút Nonprofit 
Közhasznú Kft.)

3./ Napirendi pont tárgya: Gyermekvédelmi rendelet elfogadása.
      Napirendi pont előadója: Szabóné Egri Teréz jegyző

       (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Szabóné Egri Teréz jegyző szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy elsősorban jogszabályi 
változások miatt vált szükségessé e rendelet  megalkotása. Kérte a testület  tagjait,  akinek a 
rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, tegye meg.

Szabó  Attila  képviselő:  A  rendeletben  szerepel  a  nyári  gyermekfelügyelet.  Véleménye 
szerint ez a településen nem működik, illetve nem is valósítható meg. Szerinte ezt ki kellene 
venni  a  rendeletből,  vagy  valóban  biztosítani  kell  a  nyári  gyermekfelügyeletet.  Annál  is 
inkább egyetért  ennek a  rendeletből  való kihagyásával,  mivel  nyáron mindig  van kb.  egy 
hónapos szünet az óvodában, amikor festés, felújítás, stb. van.

Szabóné  Egri  Teréz  jegyző  elmondja,  hogy  ez  tulajdonképpen  azt  jelenti,  hogy  nyáron 
azokat  a  7-8  éves  gyerekeket  is  be  lehet  vinni  az  óvoda  nagycsoportjába,  akiknek  a 
felügyeletét  a  szülők  nem tudják  megoldani.  De ha  a  testület  véleménye  az,  hogy ez  ne 
kerüljön bele a rendeletbe, akkor ki lehet hagyni belőle.

A  képviselő-testület  Szabó  Attila  képviselő  javaslatával  egyetértve,  8  igen  szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a

Nagybörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2009. (I. 29.) rendeletét a

Gyermekek védelmének helyi rendszeréről és szabályairól.
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

4./ Napirendi pont tárgya: A köztisztasági rendelet tervezet megtárgyalása.
      Napirendi pont előadója: Szabóné Egri Teréz  jegyző

   (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
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Szabóné Egri Teréz jegyző szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a képviselő-testületnek 
ezt a rendeletet tulajdonképpen már korábban kellett volna elfogadnia, hiszen még jelenleg az 
1996-ban alkotott rendelet van érvényben. Azóta több olyan jogszabályváltozás történt, ami 
aktuálissá, illetve kötelezővé tette új rendelet elkészítését.  Ezt a rendeletet a testület akkor 
fogadhatja el, elfogadni, amikor a Környezetvédelmi hatóság véleményezése visszaérkezik a 
hivatalhoz,  de  a  tervezetet  el  kell  küldeni  a  szomszédos  településeknek  és  a  megyei 
közgyűlésnek.
A jegyző elmondta továbbá,  hogy a rendelet  tervezetben több paragrafusnál lehetőség van 
arra, hogy a testület  határozzon meg a szabályokat. Ezért kérte, hogy ezeknél a pontoknál 
tételenkénti szavazással állapítsa meg a testület, mi kerüljön bele a  rendelet tervezetbe.

A  képviselő-testület  a  jegyző  javaslatával  egyetértve,  az  egyes  pontoknál  tételenkénti 
szavazással,  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  az  alábbi  határozatot 
hozta:

3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat:

Nagybörzsöny Önkormányzat Képviselő-testülete a Köztisztaságról és a   
                       szervezett helyi köztisztasági közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 
                       rendelet tervezetet jónak és elfogadhatónak tartja.
                       Felkéri a jegyzőt, hogy előzetes eljárás lefolytatásáról gondoskodjon.
             .      
                       Határidő: 15 nap
                       Felelős: jegyző

5./ Napirendi pont tárgya: A köztisztasági rendelet módosítása.
     Napirendi pont előadója: Szabóné Egri Teréz jegyző

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem merült fel, a képviselő-testület 8 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a

Nagybörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2009. (I. 29.) rendeletét a köztisztaságról és a szervezett helyi 
köztisztasági közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 

10/1996. (IV. 6.) rendeletének módosításáról.
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

6./ Napirendi pont tárgya: A köztisztasági közszolgáltatási szerződés jóváhagyása.
     Napirendi pont előadója: Batizi Zoltán polgármester

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Batizi  Zoltán  polgármester  szóbeli  kiegészítésében  elmondta,  hogy a  testületi  ülés  előtt 
néhány perccel a Né & Pa Kft. ügyvezetője arról értesítette, hogy a szemétszállítási szerződést 
úgy kéri módosítani, hogy a szerződésben rögzített feltételek nem július 16-ig, hanem 2009. 
július 31-ig érvényesek, mivel eddig az időpontig működhet a vámosmikolai hulladéklerakó-
telep.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat:

Nagybörzsöny Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a köztisztasági közszolgáltatási szerződést.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

                        Határidő: azonnal
                        Felelős: polgármester

7./ Napirendi pont tárgya: A 2009. évi munkaterv elfogadása.
     Napirendi pont előadója: Batizi Zoltán polgármester 

 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Kérdések, hozzászólások:

Szabó Attila képviselő: Feltehetően véletlenül maradt ki a munkatervből a rendőrség 2008. 
évi beszámolója. Javasolja, hogy március hónapban kerüljön az megtárgyalásra. 
A gyermekvédelem: ezzel kapcsolatosan is történtek dolgok a településen 2008-ban. Ez olyan 
téma, amelyet szintén javasol korábbi időpontban is megtárgyalni, mint május.  
Májusban szerepel a bizottságok beszámolója.  Ha a beszámoló 2008-ról szól, akkor ezt is 
lehetne  korábban,  szintén a  márciusi  ülésen tárgyalni,  ha pedig a  2009-es munkáról  szól, 
akkor viszont korai a májusi időpont. 
Az év folyamán lehetne egy beszámolót tartani a közművelődési feladatok ellátásáról is.
A civil szervezetek beszámolóját is március hónapra kellene tenni.

Nagy Zoltán alpolgármester:  Úgy kellene, hogy a közművelődési dolgozók is márciusban 
számoljanak be.

Batizi Zoltán polgármester:  Javasolja, hogy a közművelődési dolgozók számoljanak be az 
előző évről, valamint a tárgyévi tervekről. A bizottságok munkájáról szóló beszámolót ő is 
márciusra javasolja.

Gábor Krisztián képviselő: Az elhangzott javaslatokkal a május hónap már „kiürült”, ezért 
javasolja,  hogy  –  mivel  májusban  már  aktuális  –  tárgyaljon  a  testület  egy  esetleges 
csendrendeletről. 

Szabóné Egri Teréz jegyző: A csendháborításnak vannak szabályai, biztosan arra gondola a 
javaslattevő,  hogy  ne  lehessen  kérő  est  vagy  éjszaka  zajongani.  Csendháborítást  el  lehet 
követni  máskor  is,  ha  ezzel  zavarja  a  csendháborító  mások  nyugalmát.  Szerinte 
Nagybörzsönyben nehéz lenne „csendes övezeteket” kialakítani. 

Grósz János képviselő: Erre vonatkozóan van hatályos, érvényben lévő rendelet, azt kellene 
betartani, nem új rendeletet hozni.
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Egyéb  észrevétel,  hozzászólás  nem  hangzott  el,  a  képviselő-testület  az  elhangzott 
javaslatokkal, módosításokkal 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:
   

5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat:

Nagybörzsöny Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi munkatervét
az elhangzott módosításokkal elfogadta.

                       
                       Határidő: azonnal és folyamatos december 31.-ig.
                       Felelős: polgármester, jegyző

8./ Napirendi pont tárgya: A benyújtott pályázatokról tájékoztató.
     Napirendi pont előadója: Batizi Zoltán  polgármester

Batizi Zoltán polgármester szóbeli előterjesztésében tájékoztatta a képviselő-testületet arról, 
hogy az  Európai  Mezőgazdasági  és  Vidékfejlesztési  Alap  terhére  meghirdetett  pályázatok 
közül a Vidéki Örökség megőrzése kategóriában nyújtott be pályázatot a település a korábban 
megbeszéltek  szerint.  Már  korábbi  testületi  ülésen  helyi  védettség  alá  vette  a  képviselő-
testület a művelődési házat, tájházat, volt bányász-múzeumot és a Petőfi utcai kisiskolát. A 
pályázatban a 3 épület részleges tetőcseréje lett tervezve, illetve erre lett a pályázat benyújtva, 
csatornázásuk, nyílászárók cseréje, stb. 
Az iskola épületén a tetőfelújítás (új lécezéssel, fóliával, új cseréppel ellátva) lett tervezve, 
illetve WC-k, mosdók kialakítására és nyílászárók felújítására lett a pályázat benyújtva. 
A  tájház  melletti  gazos  közterület  rendbehozatala,  füvesítése  is  szerepel  a  benyújtott 
pályázatban, valamint sor kerülne a présházsor nagyobb részén a bozótirtásra is. 
A polgármester  elmondta,  hogy e  pályázati  kiírásra  a  településről  többen is  nyújtottak  be 
pályázatot. A pályázatok sikere érdekében a T.E.N. Egyesülettel, Nagy Béla hétvégi lakossal, 
stb. lett együttműködési megállapodás kötve. A korábbi ülésen betervezett építészi, tervezési 
díj  mellett  a  benyújtott  pályázat  költsége  nőtt  egy  120  e/Ft  +ÁFA  (bruttó  144.000  Ft) 
nagyságú  tétellel.  Ezt  a  három  épülethez  készített  részletes,  tételes,  az  MVH  építési 
normagyűjteményének megfelelő formai alakú költségterv elkészítésének a költsége. Ennek 
kifizetéséhez kéri a testület  jóváhagyását.  A zöldterületek (présházsor, Bányásztemplom és 
Tájház környezete) rehabilitációjához tartozó költségtervet már a polgármester készítette el, 
így itt ismét pénzt takarítottunk meg. 

Kérdések, hozzászólások: 

Grósz  János  képviselő:  megkérdezi,  hogy  a  szeszfőzde  nem  fért  volna-e  bele  a  vidéki 
örökség pályázatba? Ahhoz, hogy a szeszfőzde tovább működjön, az épületre egy-két éven 
belül komoly összeget kell ráfordítani.

Batizi Zoltán polgármester:  akkor lehetett volna a szeszfőzdét is bevonni a pályázatba, ha 
előzetesen  helyi  védettség  alá  vette  volna  a  testület.  A  szükséges  felújítási  munkák 
mindenképpen elvégzésre kerülnek majd, mivel a szeszfőzde fontos a település lakói és az 
önkormányzat számára is.  
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Több  kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el,  a  képviselő-testület  8  igen  szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

6/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat:

Nagybörzsöny Önkormányzat Képviselő-testülete a az MVH. – Vidéki 
                       Örökség címszó (EMVA) pályázatról szóló tájékoztatót elfogadja, és tudomásul 
                       veszi, hogy a pályázatírás költsége 120.000 Ft. volt.
                      
                       Határidő: azonnal
                       Felelős: polgármester

  
9./ Napirendi pont tárgya: A védőnői álláshelyre pályázat kiírása.
     Napirendi pont előadója: Batizi Zoltán polgármester

Batizi  Zoltán  polgármester  szóbeli  előterjesztésében  elmondta,  hogy  Palenyik  Lászlóné 
védőnő november közepéig volt megbízva a védőnői feladatok ellátásával. Zsuzsa néni ezt 
követően a nyugdíjazását  megelőző felmentési  idejét  tölti.  Novembertől  került  megbízásra 
Nagy Lajosné Szob város védőnője, december 31-ig, majd a megbízás 2009. március 31-ig 
meghosszabbításra került.  A polgármester elmondja, hogy ismét, másodszorra is ki kell írnia 
az önkormányzatnak a védőnői álláshelyre a pályázatot. 

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

7/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat:

Nagybörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot
ír ki, védőnői álláshelyre, az alábbiak szerint:

Munkahely és munkakör megnevezése: 
- védőnői szolgálat,
- védőnői feladatok ellátása Nagybörzsöny és Ipolytölgyes községekben,
      teljes munkaidőben, határozatlan időre, 3 hónapos próbaidő kikötésével.

Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet,
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- felsőfokú szakirányú végzettség, 
- végzettséget, szakképzettséget igazoló iratok eredeti példányban vagy
       közjegyző által hitelesítve,
- személyes és szakmai önéletrajz,
- legalább kétéves szakmai gyakorlat.

Juttatások, egyéb információk:
- Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a közalkalmazottak jogállá-
      sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szabályai alapján történik.
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Pályázati határidő:
- A KSZK honlapján történő megjelenéstől számított 30 nap.

A pályázat elbírálásának időpontja:
-    A benyújtási határidőt követő első testületi ülés.

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázatot zárt borítékban Nagybörzsöny község polgármesteréhez (2634.
Nagybörzsöny, Rákóczi u. 2.) címezve, „Pályázat védőnői munkakörre” 
jeligével ellátva kell benyújtani.
Érdeklődni Batizi Zoltán polgármesternél a 27/378-025-ös telefonszámon 
lehet.

Határidő: pályázat benyújtására 30 nap
Felelős: jegyző

9./ Napirendi pont tárgya: Biztos Kezdet Gyerekház létrehozása Nagybörzsönyben
TÁMOP 5.2.2/08/1 Pályázat.

     Napirendi pont előadója: Batizi Zoltán polgármester

Batizi  Zoltán  polgármester szóbeli  előterjesztésében  elmondta,  hogy  a  „Hét  Kútforrás 
Alapítvány”  képviselője  megkereste  őt  és  a  képviselő-testületet  azzal,  hogy  a  TÁMOP 
5.2.2/08/1 program keretén belül „A korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet 
programok elterjesztése” címmel pályázatot nyújtanak be. A pályázat benyújtásához kéri az 
önkormányzat  támogatását,  illetve  a  volt  általános  iskola  két  tanterme  igénybevételének 
lehetőségét. Nyertes pályázat esetén, a projekt működésének idejére, azaz 2017-ig igénybe 
vennék  Gyerekház  céljára  az  épület  nagyobb  részét.  A  program  segítséget  nyújtana  a 
gyermekeknek és a szülőknek is (tanulás, kommunikáció, stb.). Kérte a képviselő-testületet, 
hogy támogassa a „Hét Kútforrás Alapítvány” pályázatát.

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

8/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat:

a.) Nagybörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
      döntött, hogy kapcsolódik a „Hét Kútforrás Szociális Alapítvány”-nak
      2120 Dunakeszi, Báthory út 10. adószám: 1871002-1-13 a TÁMOP 
      5.2.2/08/1 „A korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet
      programok elterjesztése” című pályázati felhívásra benyújtott pályáza-
      tához.
      Nyertes pályázat esetén a Nagybörzsöny, Petőfi u. 11. szám alatti,
      534. helyrajzi számú ingatlanon található, korábban általános iskolai okta-
      tást szolgáló két tantermét és a hozzájuk csatlakozó épületrészeket (előtér,
      vizesblokk) biztosítja, Gyerekház céljára, a projekt fenntartási időszakának 
      végéig, vagyis 2017. évig a projekt sikeres működése esetén.
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b.) A képviselő-testület célja az, hogy az a.) pont szerinti pályázat megvalósu-
      lásával javuljon a programban részt vevő gyermekek és szüleik helyzete, 
      egymással és környezetükkel való kapcsolata, továbbá javuljon a gyerme-
      kek tanulási és kommunikációs készsége, és így jobb esélyekkel kezdjék az 
      iskolai tanulmányaikat.

c.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsola-
      tos nyilatkozatok és dokumentumok aláírásával.

Határidő: 5 nap
Felelős: polgármester

11./ Napirendi pont tárgya: Tanoda programok támogatása Nagybörzsönyben
 TÁMOP 3.3.5/A  Pályázat.

        Napirendi pont előadója: Batizi Zoltán polgármester

Batizi  Zoltán  polgármester  szóbeli  előterjesztésében  elmondta,  hogy  az  előzőekben 
elhangzottak  szerint,  szintén  ugyanaz  az  alapítvány  nyújtana  be  pályázatot,  „Tanoda 
programok  támogatása”  című  pályázati  felhívásra.  Kérésük  ugyanúgy  a  képviselő-testület 
támogatása, valamint a Petőfi u. 11. sz. alatti iskola két tantermének igénybevételi lehetősége 
nyertes pályázat esetén. 

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

9/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat:

a.) Nagybörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
      döntött, hogy kapcsolódik a „Hét Kútforrás Szociális Alapítvány”-nak
      2120 Dunakeszi, Báthory út 10. adószám: 1871002-1-13 a TÁMOP 
      3.3.5/A „Tanoda programok támogatása „című pályázati  felhívásra  
      benyújtott pályázatához.
      Nyertes pályázat esetén a Nagybörzsöny, Petőfi u. 11. szám alatti,
      534. helyrajzi számú ingatlanon található, korábban általános iskolai okta-
      tást szolgáló két tantermét és a hozzájuk csatlakozó épületrészeket (előtér,
      vizesblokk) biztosítja, Gyerekház céljára, a projekt fenntartási időszakának 
      végéig, vagyis 2017. évig a projekt sikeres működése esetén.

b.) A képviselő-testület célja az, hogy az a.) pont szerinti pályázat megvalósu-
      lásával javuljon a programban részt vevő gyermekek és szüleik helyzete, 
      egymással és környezetükkel való kapcsolata, továbbá javuljon a gyerme-
      kek tanulási és kommunikációs készsége, és így jobb esélyekkel kezdjék az 
      iskolai tanulmányaikat.

c.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsola-
      tos nyilatkozatok és dokumentumok aláírásával.

Határidő: 5 nap
Felelős: polgármester
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12.) Napirendi pont tárgya: A jegyzői megbízás            
    Napirendi pont előadója: Batizi Zoltán polgármester

Batizi Zoltán polgármester: Szóbeli előterjesztésében tájékoztatja a testületet arról, hogy a 
körjegyzőség nem jött létre a jegyzői álláshelyet meg kell hirdetni. Az álláshely betöltéséig is 
el kell látni a jegyzői feladatokat. A jelenlévő megbízott jegyzővel egyeztettek arról, hogy 
hogyan lehetne meghosszabbítani a megbízatást. Közösen abban állapodtak meg, hogy bírva a 
bernecebaráti  képviselőtestület  egyetértését  meghosszabbítja  a  képviselőtestület  a  jegyzői 
megbízatást, illetményt nem állapít meg, de fizeti a jegyző költségeit.(utazási költség, telefon 
stb.) ha ezzel a képviselő-testület is egyetért. 
Tájékoztatja a képviselőtestületet arról is, hogy a jegyző megbízása heti 4 órára szólt 2008. 
augusztus  16.-tól  kezdődően,  de  az  elmaradt  jegyzői  és  gazdálkodási  feladatok  pótlása 
érdekében heti  8 órát  dolgozott,  ill  ettől  többet,  mert  szinte kéthetenként  voltak ülések és 
készítette a rendelet tervezeteket és szabályzatokat a hét végeken.
Javasolja, hogy a jegyző díjazását visszamenőleg módosítsa a képviselőtestület, az itt töltött 
idő és az elvégzett munka arányában.
A képviselőtestület tagjai az elhangzott javaslattal egyetértettek, de az elhangzott vélemények 
szerint  a  polgármester  ismeri  a  végzett  munkát  és  neki  kellene  az  elmaradt  illetményt 
megállapítani.

Batizi Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

10/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat:
                         

a.) Nagybörzsöny  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  2009. 
február  1.-től  kezdődően  ismételten  megbízza  a  jegyzői  feladatok 
ellátásával Szabóné Egri Terézt Bernecebaráti község jegyzőjét, a jegyzői 
pályázati eljárás eredményes lefolytatásáig. Munkaidőt és díjazást a jegyző 
részére  nem  állapít  meg,  de  fizeti  valamennyi  a  jegyzői  feladatok 
ellátásával kapcsolatos költségét (utazási, telefon, kiadványok stb.)

b.) A  képviselőtestület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  megbízott 
jegyzőnek  a  2008.  augusztus  16.-tól  december  31.-ig  tartó  időszakra  a 
többlet  munkájával  kapcsolatos  díjazásáról  a  megbízott  jegyzővel 
állapodjon meg és gondoskodjon annak kifizetéséről.

Határidő: azonnal, ill. 30 nap
Felelős: polgármester
                                                                                                               

13./ Napirendi pont tárgya:  E g y e b e k:

a.)  Börzsönyvidéki  Bölcsőde,  Óvoda, Iskola EGYMI 2009. 
évi költségvetés tervezete.

    Napirendi pont előadója: Batizi Zoltán polgármester
(Kistérség költségvetési tervezete a jegyzőkönyvhöz mellék.)

Batizi  Zoltán  polgármester  szóbeli  kiegészítésében  elmondta,  hogy  a  költségvetési 
tervezetben  az  iskolánál  570  e/Ft  van  tervezve  a  túlórákra  és  helyettesítésre.  Javasolja  a 
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képviselő-testületnek, hogy ezt az összeget 300 e/Ft-tal csökkentse. Ezzel számolva 2009-ben 
900 e/Ft körül lesz havonta az önkormányzat által a kistérségnek fizetendő összeg. 

Szabó  Attila  képviselő:  Elmondja,  hogy  beszélt  több  szülővel,  akik  az  5-6.  osztályos 
gyerekeiket el akarják vinni más iskolába. Tudomása szerint a helyi intézmény vezetője szülői 
értekezletet tervez összehívni. Az oktatás színvonala ma igen alacsony ebben az iskolában. A 
hét folyamán 3 napos továbbképzésen volt a vezető, a gyerekek elmondása szerint a napközis 
tanárnő a barátjával együtt tartózkodott az iskolában. 

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

11/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat:

a.) Nagybörzsöny község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Börzsönyvidéki Bölcsőde, Óvoda, Iskola EGYMI  Nagybörzsönyi 
tagóvodájának 2009. évi költségvetését 14.281  e/ Ft bevételi és 12.654 e/Ft 
kiadási előirányzattal jóváhagyja.

b.) A képviselő-testület a Börzsönyvidéki Bölcsőde, Óvoda, Iskola EGYMI 
Nagybörzsönyi tagiskolájának 2009. évi költségvetését 17.357 e/Ft bevételi és 
28.032 e/Ft kiadási főösszeggel fogadta el, mert a túlórákra tervezett összeget 
300.000 Ft.-tal azaz háromszázezer Ft.-tal csökkentette.

c.) A képviselő-testület a Börzsönyvidéki Bölcsőde, Óvoda, Iskola EGYMI 
Nagybörzsönyi napközijének 2009. évi költségvetését 624 e/Ft bevételi és 
1.713 e/Ft kiadási előirányzattal jóváhagyja.

Határidő: 8 nap
Felelős: polgármester

b.) Szobi Rendőrőrs megkeresése.
      Napirendi  pont előadója: Batizi Zoltán polgármester

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mell.)

Batizi  Zoltán polgármester  szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a Rendőrőrs kérelmét 
mindenképpen  támogatni  javasolja.  Megkeresésükben  200  e/Ft  támogatást  kérnek  a 
településtől a gépkocsi cserére. A polgármester 100 e/Ft támogatás megállapítását javasolja, 
hivatkozva elsősorban az önkormányzat jelenlegi anyagi helyzetére.

A  képviselő-testület  a  polgármester  javaslatát  figyelembe  véve,  7  igen  szavazattal,  1 
tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

12/2009. (I. 28) Képviselő-testületi határozat:

Nagybörzsöny Önkormányzat Képviselő-testülete 100.000,-Ft anyagi 
                        támogatást állapít meg a Szobi Rendőrőrs részére, gépkocsi cseréhez.
                        Felkéri a polgármestert, hogy gondosodjon az összegnek a Szobi Rendőrőrs 
                        részére való átutalásáról.  
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Határidő: A Szobi Rendőrőrssel történő egyeztetés alapján
Felelős:  polgármester

c.) Ipoly Közmű Kft. ben lévő üzletrészről döntés.
     Napirendi pont előadója: Batizi Zoltán polgármester

(1997. évi testületi döntés a jkv.-höz mellékelve.)

Batizi  Zoltán  polgármester  szóbeli  előterjesztésében  elmondta,  hogy  1997  októberében 
döntött  a  képviselő-testület  arról,  hogy  a  térség  szennyvíz-csatornázási  programjának 
előmozdítása céljából gazdasági társaságot, az Ipoly Közmű Kft-t létre hozzák, melyben 10 
település vett részt. Négy alkalommal nyújtottak be pályázatot szennyvíz hálózat kiépítésére, 
utoljára 2001-ben. Ez a Kft. azóta feladat nélkül létezik, egyéb tevékenységet nem végez, az 
ügyvezetőt, könyvelőt már nem tudja kifizetni az évekkel ezelőtt bankba betett törzstőkéből, 
amely lassan felemésztődött. A legutóbbi tulajdonosi gyűlésen kérdés volt, hogy mit tegyenek 
az  önkormányzatok  ezzel  a  Kft-vel.  Egy  budapesti  Kft  ajánlatot  tett,  az  tulajdonjogok 
megvásárlására. Az üzletrészek eladását már kilenc polgármester egyértelműen támogatta, hét 
önkormányzat már aláírta az adásvételi szerződést, két polgármester pedig kilátásba helyezte 
ezt. A gyűlésen Nagybörzsöny számára is felajánlották, hogy jelképes összegért eladhatja a 
részét,  s  így  a  funkció  nélküli  Kft.  további  fenntartásának  költségeihez  már  nem  kell 
hozzájárulnia. Ahhoz, hogy a vásárló a Kft. tulajdonosa legyen, minden korábbi tulajdonos 
önkormányzatnak el kell adnia a részét. Így a többi kilenc önkormányzattal kötött adásvétel 
megvalósulásának feltétele többek között Nagybörzsöny eladási szándéka is. De még mindig 
nem igazán teljes az egyetértés az önkormányzatok között, ha egységes lesz a vélemény akkor 
ahhoz kell majd csatlakoznia Nagybörzsöny község önkormányzatának is.   
A képviselő-testület megtárgyalta a lehetőségeket, és véleménye az volt, hogy az üzletrészt 
adja el  az önkormányzat,  de ehhez meg kell  ismernie  a többi önkormányzat  szándékát  és 
véleményét is.

d.) A Kisvasút KHT volt ügyvezetőjének bejelentése és kérése.
                 Napirendi pont előadója:  Batizi Zoltán polgármester

Batizi Zoltán polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a Kisvasút KHT  ügye 
még  nem fejeződött  be,  mert  a  2007-  es  évre  nincsen  könyvvizsgálói  záradékkal  ellátott 
mérlege  a  KHT.-nak,  és  hiányzik  a  tulajdonos  által  elfogadott  zárszámadása  is,  illetve  a 
könyvvizsgáló a könyvvizsgálói záradékolást megtagadta.
 Az okok közt szerepelt az, hogy a KHT-nál a bizonylati fegyelemmel gondok voltak 2007-
ben. A záradékban szerepel az is, hogy a tulajdonos a törzstőke veszteséget nem pótolta. A fő 
ok, amiért megtagadta a könyvvizsgáló a záradékot, nyilván nem az volt, hogy a törzstőkét a 
tulajdonos nem pótolta, mivel e hiánnyal már többször megadta a záradékolást.
A felügyelő bizottság is jelzett,  hogy nem kapja meg a számlákat  időben, hogy átfedések 
vannak.
Javasolja ezért  tisztázni,  hogy miért  tagadta  meg a könyvvizsgáló a mérleg záradékolását, 
hogy milyen szabálytalanságok történhettek a számvitelben és, hogy ezzel kapcsolatban van e 
a tulajdonosnak valamilyen lépéskényszere.
Az  önkormányzat  és  a  felügyelő  bizottság  felkészültségét  a  pénzügyi  szabályszerűségi 
ellenőrzés  meghaladja,  ezért  javasolja  pénzügyi  és  jogi  szakember  igénybevételét,  ill. 
felkérését az iratok és számlák áttekintésére. 
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A fentieket követően elmondja, hogy Paulik János megkereste őt, és előadta kérését, illetve 
nézőpontját, az ő szemszögéből nézve összegezte az itteni, vasútnál végzett tevékenységét. 
Elmondta, hogy véleménye szerint tagi kölcsöne van a KHT.-nál 1.530.000 Ft. összegben és 
kéri annak valamilyen formában történő kifizetését,  kompenzálását.  E mellett kéri a Skoda 
mozdony, a 4 szlovákiai forgóváz és más eszközök átadását.
A  polgármester  elmondja,  hogy  véleménye  szerint  addig,  amíg  nem lát  a  pénzügyekben 
tisztán a képviselőtestület, addig azt sem lehet biztosan megállapítani, hogy van e, ill. milyen 
összegben tagi kölcsön vissafizetési kötelezettsége a KHT-nak vagy a tulajdonosnak. Több 
körülmény szól az említett eszközök díj nélküli átadása ellen is. Bizonytalan a mozdony és a 
forgóvázak  tulajdonjoga.  Amennyiben  mégis  Paulik  János  kizárólagos  tulajdonát  képezik, 
felmerül  a  tulajdonos  félrevezetésének  eshetősége,  hiszen  az  alapító  okirat  szerint  az 
ügyvezető igazgató a KHT működési körével megegyező tevékenységet nem folytathat. Ha 
egyes eszközök az ő tulajdonát képezték, úgy ezeket a tulajdonos tudta és engedélye nélkül 
tárolta a telephelyen. Nem tudni jelenleg, hogy felújításuk nem-e a KHT alkalmazottai által, 
nem-e  a  KHT  számlájára  vett  alkatrészekkel  történt,  és  nem-e  a  KHT  üzemanyagával 
használták – engedély nélkül – a pályát.  Így jelenleg nem tudni,  hogy mekkora összeggel 
tartozik  Paulik  János  a  pályahasználat,  a  tárolási  díj,  a  beszerelt  alkatrészek  és  az 
alkalmazottak szereléssel töltött munkája ellenében. Szintén jelentős probléma a 2007 végén 
összesen 4,3 millió Ft értékben a KHT által eszközölt vásárlás, amely nem tűnik indokoltnak 
és nem tudni, hogy hol lehet a vásárolt anyag jelentős része, hiszen Paulik János nem tudta ezt 
bemutatni.
A  helyzet  tisztázásáig  azt  sem  tudhatja  az  önkormányzat,  hogy  indokolt-e  Paulik  János 
számára a ki nem vett szabadságának kifizetése. 

Több vélemény és hozzászólás is elhangzott és ezt követően. A Polgármester javaslatára a 
képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:

13/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat:

a.) Nagybörzsöny község Önkormányzata Képviselő-testületének tudomására  
jutott, hogy a könyvvizsgáló megtagadta a Nagybörzsönyi Erdei Kisvasút KHT 
2007. évi . mérlegének a könyvvizsgálói záradékkal való ellátását.
A KHT. 2007. évi gazdasági éve nincsen lezárva.

b.) a képviselőtestület fontosnak tartja annak tisztázását, hogy miért, milyen  
pénzügyi  szabálytalanságok miatt  tagadta  meg a könyvvizsgáló a 2007 évi  
mérleg záradékolását. és miért nem lezárt a KHT. 2007. évi gazdasági éve.

c.) a képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy pénzügyi és jogi szakember 
segítségét igénybe véve tárják fel a KHT. gazdálkodásában jelentkező esetleges 
szabálytalanságokat és annak ismeretében tegyen javaslatot a szükséges 
intézkedések megtételére.

d.) A képviselőtestület a b.) és c.) pontokban foglaltak tisztázásáig érdemben 
nem tud dönteni abban, hogy van-e a tagi kölcsöne Paulik Jánosnak a KHT.- 
pénztárában ill. lehet-e ki nem vett szabadság igénye a KHT.-val szemben. 

Határidő: 30 nap
Felelős: polgármester
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 A napirendi pontok tárgyalását követően Batizi Zoltán polgármester az alábbi tájékoztatást 
adja a képviselő-testület felé:

Az elmúlt héten, a szemétszállítási napon a Petőfi utca leágazásánál, Kremniczki Pálné lakása 
alatt  lévő  úton  az  aszfaltút  beszakadt  egy  beomlott  pince  miatt.  A  beszakadás 
betömedékelésre került, mely várhatóan még be fog süllyedni. Amennyiben leülepedik, úgy 
be lesz betonozva az a rész. 

Elmondja  továbbá,  hogy a  veszélyes  fák a  mai  napon az ELMÜ-től  kapott  kosaras kocsi 
segítségével lenyesésre kerültek, ebben az állapotban már kivághatók, nem veszélyeztetik a 
vezetékeket. A gallyazásra korábban fél millió Ft feletti ajánlatokat kaptunk, a kosaras autót 
(láncfűrészes  munkások  nélkül!)  magáncégek  e  munkához  200-250.000 Ft-ért  bocsátották 
volna rendelkezésre, de végül – igaz utánajárással – sikerült ilyen kedvező módon megoldani 
a feladatot. A fák törzse, a vastagabb faanyag kb. 20 m3-re tehető, ezt megpróbálja eladni az 
önkormányzat. 

A polgármester  elmondja  továbbá,  hogy a  tegnapi  napon  este  történt  az  az  eset,  amikor 
elmondása szerint Nagy Zsolt Rákóczi utcai lakos hazafelé tartott, és gyerekkorú, fiatalkorú 
személyek elvették tőle a nála lévő palackos bort. Ez – a polgármester véleménye szerint is – 
rablásnak minősül, a rendőrségen a feljelentést a sértettnek meg kellene tennie, azért is, hogy 
hasonló esetek a közeljövőben ne forduljanak elő.

A polgármester a tájékoztatás után megkérdezte, hogy napirenden kívül, illetve az előzőekben 
elhangzottakkal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, bejelentése.

Szabó  Attila  képviselő: Természetesen  egyetért  a  feljelentés  megtételével,  meg  kell 
akadályozni, hogy hasonló esetek előforduljanak. 
A képviselő megkérdezi  a polgármestert,  hogy jelenleg van-e közmunka,  illetve  ha nincs, 
mikorra  várható.  Ugyanis  tudomása  szerint  január1-től  nincs  közhasznú  munkás,  de  ettől 
függetlenül  van,  aki bejön és elvégzi  a feladatokat.  Azonban a köztisztaságon meglátszik, 
hogy nincsenek közmunkások, és a lakosságot is zavarta, hogy nem volt a hó eltakarítva az 
intézmények előtt és a buszmegállóban. 

Megemlíti  továbbá,  hogy  a  fát  szállító  teherautók  a  vásártér  melletti  parkolót  teljesen 
„feltúrták”,  igen nagy sár  van most  ott.  Ugyancsak  nagy a sárfelhordás  a  temető  melletti 
kijárónál is, ahonnan a fát szállítják. 

Batizi Zoltán polgármester egyetért az elhangzottakkal, a Nagymarosi Erdészet vezetőjével 
fel kell vennie a kapcsolatot a parkoló, illetve az út tisztítása ügyében.
A  fakivágásban  volt  közmunkások  vettek  részt,  volt,  aki  az  elvégzett  munka  értékében 
legallyazott  fát  kért.  A  munkaügyi  központ  tájékoztatása  alapján  csak  az  biztos,  hogy  a 
következő 2-3 hétben nem lesz még keret  közmunkásokra. Minden település türelmetlenül 
várja a környéken azt, hogy megérkezzen a közcélú, közhasznú munkásokra szánt támogatás. 
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Egyéb észrevétel, hozzászólás 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

……………………………….. ……………………………………
Nagy Zoltán Gábor Krisztián
alpolgármester képviselő
jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő
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