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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nagybörzsöny Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 13-án 
    megtartott üléséről.

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

1./ A Polgármesteri Hivatal ügyrendje és SZMSZ-e. 1/2010. (I. 14.) rend.
1/2010. (I. 13.) hat.

2./ A gyermekek védelmének helyi rendszeréről szóló
     rendelet módosítása.                                        2/2010. (I. 14.) rend.

3./ A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2010. (I. 14.) rend.
    14/2008. (X. 21.) rendelet módosítása.

4./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal 2/2010. (I. 13.) hat.
     való gazdálkodásáról szóló 19/2008. (XII. 23.)
      rendelet felülvizsgálata.

5./ A térítési díjakra vonatkozó rendelet módosítása.            4/2010. (I.14.) rend.

6./ A Tóház értékelése. 3/2010. (I. 13.) hat.

7./ Az önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása. 4/2010. (I. 13.) hat.

8./ A pinceomlás vis-maior munkálatainak megkezdése 5/2010. (I. 13.) hat.
    érdekében árajánlatok bekérése és szerződéskötés. 

9./ A Vámosmikolai Önkormányzati Önkéntes Tűzoltó 6/2010. (I. 13.) hat.
     Egyesület támogatása.

10./ Közbeszereztetési eljárásra árajánlatok bekérése. 7/2010. (I. 13.) hat.

11./ Személyi ügy. 8/2010. (I. 13.) hat.

12./  Egyebek:
         a.) Szavas Attila és Schváb Mónika tűzkár ügy. 9/2010. (I. 13.) hat.

     



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nagybörzsöny község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 13-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.

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./ A Polgármesteri Hivatal ügyrendje és SZMSZ-e. Szabóné Egri Teréz 
jegyző

2./ A gyermekek védelmének helyi rendszeréről szóló
     rendelet módosítása.                                 Szabóné Egri Teréz

jegyző

3./ A szociális ellátások helyi szabályairól szóló Szabóné Egri Teréz
     14/2008. (X. 21.) rendelet módosítása. jegyző

4./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal                             Szabóné Egri Teréz 
    való gazdálkodásáról szóló 19/2008. (XII. 23.)                            jegyző
    rendelet felülvizsgálata.
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5./ A térítési díjakra vonatkozó rendelet módosítása. Szabóné Egri Teréz
jegyző             

6./ A Tóház értékelése. Szabóné Egri Teréz
jegyző

7./ Az önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása. Batizi Zoltán
polgármester

8./ A pinceomlás vis-maior munkálatainak megkezdése Batizi Zoltán
     érdekében árajánlatok bekérése és szerződéskötés.                     polgármester

9./ A Vámosmikolai Önkormányzati Önkéntes Tűzoltó Batizi Zoltán 
     Egyesület támogatása. polgármester

10./ Közbeszereztetési eljárásra árajánlatok bekérése. Batizi Zoltán
polgármester

11./ Személyi ügy. Batizi Zoltán
polgármester

12./  Egyebek:
         a.) Szavas Attila és Schváb Mónika tűzkár ügye. Batizi Zoltán

polgármester

1./ Napirendi pont tárgya: A Polgármesteri Hivatal ügyrendje és SZMSZ-e.
     Napirendi pont előadója: Szabóné Egri Teréz jegyző

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Szabóné Egri Teréz jegyző szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a Polgármesteri hivatal 
mint költségvetési szerv működik ezért az államháztartási törvény és a végrehajtási rendeletei 
szerint Szervezeti és Működési Szabályzattal kell rendelkeznie, a Polgármesteri hivatalnak, 
mint az önkormányzat hivatalának pedig az önkormányzati törvényé és a helyi Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzata szerint Ügyrenddel. A két szabályzat között sok volt az 
átfedés,  ezért  korábban  egy  szabályzatba  foglalva  fogadta  el  a  képviselőtestület  a 
Polgármesterei hivatal alapító okiratával együtt. A közös szabályzat most két szabályzatként 
kerül a képviselőtestület  elé.  A Szervezeti  és Működlési Szabályzat  főként a költségvetési 
szerv szabályzata az ügyrend pedig a Polgármesteri hivatal működésére vonatkozó szabályzat 
az önkormányzati SZMSZ. melléklete.  
Javasolja elfogadásra.
Kosik  László  képviselő:  A  jegyző  javaslatával  egyetért,  azt  elfogadásra  javasolja  a 
képviselő-testületnek is. 

A képviselő-testület rövid megbeszélés után, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta a
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Nagybörzsöny Község Önkormányzata
1/2010. (I. 14.) rendeletét a

Nagybörzsöny Önkormányzat és Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

7/2003. (III. 27.)rendelet módosításáról.
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

A képviselő-testület rövid tanácskozás után 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:

1/2010. (I. 13.) Képviselő-testületi határozat:

Nagybörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri 
hivatal  Szervezeti  és  Működlési  Szabályzatát  elfogadta,  a  Szabályzat  2010. 
január 15.-től hatályos.

Határidő:  azonnal
Felelős: jegyző

2./ Napirendi pont tárgya: A gyermekek védelmének helyi rendszeréről.
     Napirendi pont előadója: Szabóné Egri Teréz jegyző

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Szabóné Egri  Teréz jegyző szóbeli  kiegészítésében elmondta,  hogy a  rendeletet  bővíteni 
szükséges azzal, hogy kikre terjed ki a rendelet hatálya, illetve a rendeletet a magasabb szintű 
jogszabálynak meg kell feletetni.
Kérte a képviselő-testületet, hogy a módosítási javaslattal értsen egyet.

A képviselő-testület rövid tanácskozás után, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta a

Nagybörzsöny Község Önkormányzata 
2/2010. (I.14.) rendeletét a

gyermekek védelmének helyi rendszeréről szóló
1/2009. (I. 29.) rendelet módosításáról.

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

3./ Napirendi pont tárgya: A szociális ellátások helyi szabályairól szóló    
                                              14/2008. (X. 21.) rendelet módosítása.     
     Napirendi pont előadója: Szabóné Egri Teréz jegyző

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Sazbóné Egri Teréz jegyző szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy észrevétel érkezett az 
Államigazgatási Hivataltól a szociális ellátásokról szóló rendelettel kapcsolatban, amelynek 
alapján a rendeletben néhány kifejezést módosítani és pontosítani javasol. Ilyen pl., hogy nem 
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az  állandó  lakóhellyel  rendelkező  állampolgárt,  hanem  lakcím  szerinti  állampolgárt  kell 
megjelölni,  vagy nem egyedülálló,  hanem egyedül  élő  kifejezést  kell  használni,  valamint 
kiegészíteni javasolja az átmeneti segélynél az egyedül élő esetében a jövedelemhatárt 
200 % ban megjelölni. 

Kérte a képviselő-testületet, hogy az elhangzott módosításokkal értsen egyet.

A képviselő-testület rövid tanácskozás után, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta a

Nagybörzsöny Község Önkormányzatának
3/2010. (I. 14.) rendeletét a 

szociális ellátások helyi szabályairól szóló
  14/2008. (X. 21.) rendelet módosításáról.

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

4./ Napirendi pont tárgya: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálko- 
dásáról szóló 19/2008. (XII. 23.) rendelet felülvizsgálata.

     Napirendi pont előadója: Szabóné Egri Teréz jegyző
     

Szabóné Egri Teréz jegyző szóbeli előterjesztésében tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 
a  tóház  hasznosítása  kapcsán  vetődött  fel  a  rendelet  felülvizsgálatának  kérdése.  Az 
államháztartási  törvény  szerint,  a  költségvetési  törvényben,  az  állami  vagyon  kezelésére 
vonatkozó kormányrendeletben, illetőleg a helyi önkormányzat rendeletében, valamint a helyi 
kisebbségi  önkormányzat  határozatában  meghatározott  értékhatár  feletti  -  vagyont 
értékesíteni, a vagyon feletti vagyonkezelés jogát, a vagyon használatát, illetve a hasznosítás 
jogát  átengedni  -  ha törvény vagy állami  vagyon esetében törvény felhatalmazása  alapján 
kiadott  jogszabály  kivételt  nem  tesz  -  csak  nyilvános  (indokolt  esetben  zártkörű) 
versenyeztetés útján, a legjobb ajánlatot tevő részére lehet. 

A 2010 évi  költségvetési  törvény szerint  ez  az értékhatár  25 millió  Ft.  Az önkormányzat 
vagyonrendelete szerint ez az értékhatás 1 millió Ft.  Ha az önkormányzat ezt a rendelkezlst 
kiveszi  a  rendeltéből,  akkor  a  központi  jogszabály  szerint  25  millió  Ft  felett  kell  csak 
versenytárgyalást tartani, ha nem akkor már 1 millió Ft feletti értéknél is kötelező azt tartani. 
A  tóháznak  nincs  hivatalos  értékelése,  ezért  nem  lehetett  tudni,  hogy  ár-  vagy 
versenytárgyalás lesz. A pályázat miatt ez sürgős intézkedést igényelt, ezért fel kellett kérni 
olyan  értékelőt,  aki  soron  kívül  elvégzi  a  tóház  értékelését.  Az  értékelés  eredménye 
23.141.000,-Ft lett. Az államháztartási- és költségvetési törvény, valamint az értékelés szerint 
nem kellene versenytárgyalást tartani, de az önkormányzat rendelete szerint igen. 
Az önkormányzat vagyonrendeletében 1 m/Ft-os összeg szerepel. 

Nagy Zoltán alpolgármester: Ha az önkormányzat 25 m/Ft fölött húz határt, akkor ez most 
rendezve van, Versenytárgyalás esetén háttérbe szorulhat az a cél, amit kiírt az önkormányzat. 

Szabó Attila képviselő: A nyílt tárgyalást tisztábbnak véli. 

Szabóné Egri Teréz jegyző elmondja, hogy a versenyeztetés lehet nyílt, de a tárgyalás már 
lehet zárt is.
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Gábor  Krisztián  képviselő: ezen  a  rendeleten  most  nem  kellene  változtatni  a  verseny 
tisztasága érdekében, az 1 m/Ft-ot nem javasolja változtatni.

Nagy Zoltán alpolgármester: véleménye szerint az ártárgyalás jobb megoldás lenne. 

Szabóné Egri Teréz jegyző: A versenytárgyalás a jobb talán, mert ott többféle szempontot, 
célt  lehet versenyeztetni  az ártárgyalásnál csak az árat.  A versenytárgyalás  nyílt,  tárgyalás 
nélkül döntést nem lehet hozni.

Batizi  Zoltán polgármester:  elmondja,  hogy az elhangzott  vélemények alapján a bővebb 
pályázati kiírásban a versenytárgyalás maradna benne. 

További rövid tanácskozás után a képviselő-testület  az alábbi határozat  a.) pontját 7 igen 
szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  1  tartózkodással,  a  határozat  b.)  pontját  8  igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg:

2/2010. (I. 13.) Képviselő-testületi határozat:

Nagybörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a.) a tóház részletes pályázati kiírásában a versenytárgyalást jelöli meg;

b.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásáról 
szóló 19/2008. (XII. 23.) rendeletét nem módosítja.
 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

5./ Napirendi pont tárgya: A térítési díjakra vonatkozó rendelet módosítása.
     Napirendi pont előadója: Szabóné Egri Teréz jegyző

Szabóné  Egri  Teréz  jegyző szóbeli  előterjesztésében  elmondja,  hogy  a  térítési  díjak 
megállapításáról szóló rendeletben nem került megbontásra a nappali ellátásnál a reggeli az 
ebéd és a vacsora.
A  Gondozási  központ  vezetőjével  és  az  élelmezésvezetővel  történt  egyeztetést  követően 
javasolja, hogy a napi ellátás a 472 Ft., úgy legyen megbontva, hogy reggeli 75,50 Ft; ebéd: 
250,-Ft és uzsonna: 146,50 Ft.
A képviselő-testület rövid tanácskozás után, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta a

Nagybörzsöny Község Önkormányzatának
4/2010. (I. 14.) rendeletét az 

intézményi étkezési térítési díjakról szóló 
16/2009. (IX. 16.) rendelet módosításáról.

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
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6./ Napirendi pont tárgya: A Tóház értékelése.
     Napirendi pont előadója: Szabóné Egri Teréz jegyző

Szabóné Egri Teréz jegyző elmondja, hogy az előző napirendnél már említésre került, hogy 
szükséges  volt  a  tóház  értékelésének soron kívüli  elkészíttetése.  Járik  Gáborné  vállalkozó 
vállalta ennek soron kívüli elkészítését, 20 e/Ft + ÁFA összegért. Kérte a képviselő-testületet, 
hogy utólagosan hagyja jóvá az értékelés elkészítését, illetve annak összegét.

A képviselő-testület rövid tanácskozás után, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:

3/2010. (I. 13.) Képviselő-testületi határozat:

Nagybörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tóház soron 
kívüli értékelésével egyetért.

A képviselő-testület az értékelés díjaként a 20.000,-Ft+ ÁFA összeget 
elfogadja. 

Megbízza a polgármestert, hogy a megrendelés alapján gondoskodjon a számla 
kifizetéséről.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

7./ Napirendi pont tárgya: Az önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása.
     Napirendi pont előadója: Batizi Zoltán polgármester

 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 
Batizi Zoltán polgármester szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a különböző biztosítási 
cégek ajánlatait minden képviselő részére kiküldték tanulmányozásra. Az AEGON Biztosító 2 
ajánlatot is adott, melyben mások az összegek és mások az önrészek is. 

Gábor Krisztián képviselő: Ha megköti a biztosítást az önkormányzat,  akkor az épületek 
biztosítva lesznek. Ezzel egyidejűleg az óvodások, illetve tanulók is lesznek biztosítva? 

Batizi Zoltán polgármester: Ezek a biztosítási ajánlatok csak az épületekre vonatkoznak.

A  képviselő-testület  részletesen  áttanulmányozta  az  egyes  biztosítók  ajánlatait,  majd  a 
tanácskozást  követően  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  az  alábbi 
határozatot hozta:

4/2010. (I. 13.) Képviselő-testületi határozat:

Nagybörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a beérkezett 
vagyonbiztosítási ajánlatok közül az Allianz Hungária Zrt. ajánlatát fogadta el, 
252.885,-Ft összegben az ajánlat szerinti tartalommal.
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Megbízza a polgármestert, a vagyonbiztosítási szerződést aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: polgármester

8./ Napirendi pont tárgya: A pinceomlás vis-maior munkálatainak megkezdése  
                                              érdekében árajánlatok bekérése és szerződéskötés. 
                                             (szerződések).
     Napirendi pont előadója: Batizi Zoltán polgármester

  (Megbízási szerződés mellékelve.) 

Batizi Zoltán polgármester szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy Kanala Józsi bácsi feletti 
részen  történt  pincebeszakadás,  melyre  vis-maior  pályázat  került  benyújtásra.  A  munkák 
elvégzésére három árajánlatot kell bekérni az önkormányzatnak. Kéri a képviselő-testületet, 
hogy  a  polgármestert  bízza  meg  az  árajánlatok  bekérésével,  valamint  azzal,  hogy  a 
legkedvezőbb ajánlatot tevővel kösse meg a szerződést a polgármester.

A képviselő-testület  rövid tanácskozás után, a polgármester javaslatával egyetértve,  8 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

5/2010. (I. 13.) Képviselő-testületi határozat:

Nagybörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a
polgármestert,  hogy a vis-maior pályázat  keretén belül a pince-tömedékelési 
munkálatokhoz három árajánlatot szerezzen be, és a legkedvezőbb árajánlatot 
tevővel kösse meg a szerződést a munkálatok elvégzésére, a szerződéskötésről 
a következő ülésen tájékoztassa a képviselő-testületet.

Határidő: 10 nap 
Felelős: polgármester

9./ Napirendi pont tárgya: A Vámosmikolai Önkormányzati Önkéntes Tűzoltó          
                                             Egyesület támogatása.
     Napirendi pont előadója: Batizi Zoltán polgármester

Batizi  Zoltán polgármester szóbeli  előterjesztésében elmondja,  hogy Simon Krisztián,  az 
Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület  parancsnoka  kérte,  hogy a  képviselő-testület  a  2009-es  évre 
állapítson  meg  részükre  támogatást.  A  polgármester  elmondja,  hogy  a  tűzoltók  az  év 
folyamán több munkában is részt vettek, mint pl. a vízimalom gátjának helyreállításánál több 
napot, folyamatosan itt dolgozott 2-3 ember, a karácsonyi díszkivilágításnál közreműködtek, 
stb.  Javasolta  a  képviselő-testületnek,  hogy  a  tűzoltó  egyesület  részére  a  2009  évi 
tevékenységüket elismerve 200 e/Ft összegű támogatást állapítsanak meg. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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6/2010. (I. 13.) Képviselő-testületi határozat:

Nagybörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a  Vámosmikolai  Önkormányzati  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület  a  2009  évi 
tevékenységét  megköszöni  és  az  Egyesület  részére  200.000,-Ft  összegű 
támogatást állapít meg.

Megbízza  a  polgármestert,  hogy  gondoskodjon  a  megállapított  támogatás 
átutalásáról

Határidő: 2010. január 31.
Felelős: polgármester

10./ Napirendi pont tárgya: Közbeszereztetési eljárásra árajánlatok bekérése.
     Napirendi pont előadója: Batizi Zoltán polgármester

Batizi  Zoltán  polgármester  szóbeli  előterjesztésében  elmondta,  hogy  a 
szennyvízberuházással kapcsolatos beruházás közbeszerzési eljárás alá esik. A közbeszerzés 
lebonyolításához  közbeszerzési  szakembert  vagy  vállalkozást  kell  alkalmazni,  de  a 
közbeszerezés lebonyolítóját is legalább 3 árajánlattevőből kell kiválasztani.
Kérte a képviselő-testületet, hogy bízza meg őt az árajánlatok bekérésével. 

A képviselő-testület rövid megbeszélés után, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 

7/2010. (I. 13.) Képviselő-testületi határozat:

Nagybörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a 
polgármestert,  hogy  a  szennyvízberuházás  közbeszereztetési  eljárásának 
lebonyolításához legalább 3 db árajánlatot kérjen. 

Határidő: 60 nap
Felelős: polgármester

11./ Napirendi pont tárgya: Személyi ügy.
       Napirendi pont előadója: Batizi Zoltán polgármester

Batizi  Zoltán polgármester  szóbeli  előterjesztésében elmondta,  hogy Szabóné Egri  Teréz 
jegyző balesete miatt nem tudja teljes egészében az adminisztrációs feladatait ellátni,  ezért 
arra az időszakra, amíg a kezelések tartanak és a kezét nem tudja használni segítségre szorul. 
Erre a célra és arra az időtartamra, ami előreláthatólag egy hónap a gépelési munkákhoz egy 
fő alkalmazására van szükség. Javasolja a képviselőtestületnek, hogy a 2010 évi költségvetés 
terhére biztosítsa ennek pénzügyi fedezetét. 

Szabóné Egri Teréz jegyző: Általában egyedül végzi a gépelési munkáit, de ezt most egy 
kézzel  nem  tudja  megoldani.  Szabályzatok  készítése,  gépelése  költségvetés  gépelés, 
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közfoglalkoztatási  terv  készítése  van  folyamatban  és  ez  mind  gépelési  munka.  Itt  lesz,  a 
kezelési időpontokban lesz távol, de segítségre van szüksége.
A  képviselő-testület  a  polgármester  által  elmondottakat  megvitatta,  8  igen  szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

8/2010. (I. 13.) Képviselő-testületi határozat:

A képviselőtestület a 2010 évi költségvetés terhére, a Polgármesteri hivatalban, 
a jegyző balesete  miatt,  a jegyző adminisztrációs  munkáinak végzésére,  egy 
havi időtartamra járó köztisztviselői illetménynek megfelelő összeget biztosít.

Határidő: azonnal és egy hónap
Felelős: jegyző   

12./ Napirendi pont tárgya: Egyebek:
         a.) Szavas Attila és Schváb Mónika tűzkár ügye.
       Napirendi pont előadója: Batizi Zoltán polgármester

Batizi  Zoltán  polgármester  szóbeli  előterjesztésében  elmondta,  hogy  mint  ismeretes  a 
képviselő-testület előtt, Szarvas Attiláék háza az ünnepek alatt leégett. Az ingatlan műemléki 
környezetben található, a régi építészetnek megfelelő volt, átalakítás nem történt rajta, e téren 
érintetlen  maradt.  A  biztosító  felmérte  a  káresetet,  és  arról  tájékoztatta  az 
ingatlantulajdonosokat, hogy a legolcsóbb építési anyagokat tudja kifizetni, mint pl. lambéria 
helyett gipszkarton, stb. 
A polgármester kérte a képviselő-testületet, hogy tegyen nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy 
a Nagybörzsöny, Ságvári u. 25. számú ingatlan az eredeti állapotnak megfelelően kerüljön 
helyreállításra, mellyel nagymértékben hozzájárul a község idegenforgalmi vonzerejéhez.

A képviselő-testület rövid tanácskozás után, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:  

  9/2010. (I. 13.) Képviselő-testületi határozat:

Nagybörzsöny község Önkormányzatának Képviselő-testülete- sajnálatát fejezi 
ki a Szarvas Attila és Schváb Mónika, a Ságvári u. 25. szám alatti lakosoknak 
az őket ért tűzkár miatt. 

Megállapítja  a  képviselő-testület,  hogy  a  nagybörzsönyi  belterületben  lévő 
1177. hrsz. – ú telken állt úgynevezett Kelticska-féle ház a község e részének, - 
a  korábban  Templom  utcának  nevezett településrésznek-   jellegzetes, 
arculatformáló  épülete,  mely  régiségének és  érintetlenségének  köszönhetően 
hozzájárul  a  község  idegenforgalmi  vonzerejéhez.  Ezen  kívül  az  ingatlan 
műemléki  környezetében található,  mert  a  Ságvári  u.  20.  szám alatti,  1181. 
hrsz.-ú, országosan védett ingatlan közelében fekszik. 

A  fentiekre  tekintettel  Nagybörzsöny  község  Önkormányzatának  képviselő-
testülete  felkéri  Szarvas  Attila  és  Schváb  Mónika  tulajdonosokat,  hogy  a 
tulajdonukban levő, decemberben leégett és megsérült, 1177. hrsz.- ú területen 
az  épületet és a hozzá tartozó udvart az eredeti, azaz a tűzkár előtti állapotnak 
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megfelelően  állítsák  helyre,  az  eredeti  alapanyagokat  és  technikai 
megoldásokat használva.

Egyéb bejelentések:

Batizi  Zoltán  polgármester elmondja,  hogy csőtörés  volt  az  iskolában,  az  új  épületrész 
alagsorában 10-20 cm magasan állt a víz. A hátsó, védőnői lakás felé menő vezetéknél volt a 
csőtörés, és a víz beszivárgott az alagsorba. 

Nagy Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a csőtöréskor a gázkazán is meghibásodott az 
iskolánál, és akkor két napig csak a cserépkályhába történt a fűtés. 20-23 C° -ra lett felfűtve. 
Ilyen  hőmérséklet  mellett  a  gázfűtés  költsége  naponta  15  e/Ft  körüli  összegre  jön  ki  a 
számítások szerint. Javaslata: ha enyhébb az időjárásnál a gázfűtést nem is kellene használni, 
csak a cserépkályhákat, hiszen megfelelő mennyiségű fával rendelkezik az önkormányzat. Ha 
csökken a hőmérséklet, akkor kellene a gázzal ráfűteni. Ezt azonban a tagintézmény-vezetővel 
is meg kell beszélni.

Szabó Attila képviselő megkérdezi, mennyi szabálysértési ügy van folyamatban?

Szabóné Egri Teréz jegyző  elmondja, hogy egy eljárás folyik tankötelezettség megszegése 
miatt, egy csendháborítás és egy ismeretlen tettes ellen.
Egy védelembe  vételi  eljárás  fel  van függesztve,  mert  a  kiskorúak az  édesanyjukkal  nem 
tartózkodnak  Magyarországon,  valamint  egy  védelembe  vételi  eljárás  van  folyamatban  az 
Államigazgatási Hivatal kijelölése alapján.

Nagy Zoltán alpolgármester  elmondja, hogy az ünnepek utáni időszakban történt néhány 
olyan  esemény,  amely  rendőri  beavatkozást  igényelt  volna.  Volt  egy  időszak,  amikor  jó 
együttműködés  volt  a  rendőrség,  az  önkormányzat  és  a  Polgárőrség  között.  Ez  most 
valahogyan nincs meg. Javasolja a polgármesternek, hogy a következő testületi ülésre a Szobi 
Örsparancsnokot hívja meg, tisztázni kellene, mi az oka annak, hogy az utóbbi időben nem 
megfelelő az együttműködés a három szervezet között. 

Batizi Zoltán polgármester: Ígéretet tesz a meghívásra.

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         jegyző

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

12


