
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nagybörzsöny Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án 
    megtartott rendkívüli üléséről.

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

1./  EGYMI Nagybörzsönyi Tagiskolájánál osztályindítás. 38/2009. (III. 26.) hat.  



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nagybörzsöny község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március          
                26-án 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
Szabóné Egri Teréz 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: Kosik László és Paulik Oszkár 
képviselőkre.  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./ EGYMI Nagybörzsönyi Tagiskolájánál osztályindítás. Batizi Zoltán
polgármester

1./ Napirendi pont tárgya: EGYMI Nagybörzsönyi Tagiskolájánál osztályindítás.
      Napirendi pont előadója: Batizi Zoltán polgármester

Batizi  Zoltán polgármester  szóbeli  előterjesztésében elmondta,  hogy az  általános  iskola, 
illetve  a  7.  osztály helyben  tartásának lehetőségéről  volt  szó  az  előző  rendkívüli  testületi 
ülésen.  Akkor  úgy  döntött  a  testület,  hogy  fel  kell  kérni  a  tagiskola  igazgatóját,  hogy 
gyorsított  eljárásban  folytassa  le  a  szükséges  előzetes  véleményezési  eljárásokat.  Ez 
megtörtént, az alkalmazotti közösség és az SZMK véleménye is az volt, hogy – amennyiben 
az önkormányzat anyagi helyzete azt lehetővé teszi – maradjon helyben a 7. osztály, ezzel azt 
is kivédve, hogy alsóbb osztályokból is elvisznek gyermekeket. Ha ezzel a képviselő-testület 
egyetért,  akkor  kérni  kell  a  Kistérségi  Önkormányzatok  Többcélú  Társulásának  Tanácsát, 



hogy  az  EGYMI  alapító  okiratát  úgy  módosítsa,  hogy  Nagybörzsönyben  a  tagiskola  a 
2009/2010-es tanévtől 1-7. osztályos lesz.
A  képviselő-testület  az  1-7.  osztály  működésével  kapcsolatos  feladatokat,  lehetőségeket, 
részletesen  megtárgyalta,  8  igen szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  az  alábbi 
határozatot hozta:

 
38/2009. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat:

a.) Nagybörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
     Nagybörzsönyi és a Szobi Kistérségi tanuló létszám megőrzése érdekében, a 
     közoktatási törvényben előírt előkészítő eljárás lefolytatása után, a 
     vélemények ismeretében  a 2009/2010-es tanévben a Nagybörzsönyi 
    Tagiskolában a 7. osztályt is indítani tervezi.  

b.) A képviselő-testület kéri a Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú 
         Társulása Tanácsát, hogy a képviselő-testület a.) pont szerinti döntést  

      figyelembe véve úgy módosítsa a Börzsönyvidéki Bölcsőde, Óvoda, Iskola 
      EGYMI tevékenységi körét és alapító okiratát, hogy  az EGYMI 
      Nagybörzsönyi Tagiskolája 1-7 osztályos lesz a 2009/2010-es tanévtől 
     kezdődően.  

c.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület 
     határozatát továbbítsa a Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú  
     Társulása Tanácsához.  

Határidő: a határozat továbbítására: azonnal
Felelős: polgármester

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

k.m. f.

…………………………………. …………………………………..
Batizi Zoltán Szabóné Egri Teréz
polgármester    mb. jegyző

………………………………… ……………………………………
Kosik László Paulik Oszkár
képviselő képviselő
jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő



  


