
Nagybörzsönyi Hírlevél – 2010 szeptember

Kedves Olvasók !

Hírlevelünkben a  legutóbbi,  2009 novemberében közzé adott  hírlevelünk óta  végzett  munkákról  és  a 
lényegesebb eseményekről szeretné Önöket tájékoztatni Nagybörzsöny Község Önkormányzata.          

Az elmúlt két és fél évben végzett munkáról a szeptember 27.-én délután 5 órakor 
kezdődő közmeghallgatáson (falugyűlésen) számol be a polgármester és a képviselő-

testület. Helyszín: Művelődési Ház.
 
Pénzügyi helyzetünkről 

Idén is elmondhatjuk, hogy 2010-es költségvetési évben a korábbi éveknél is szűkösebb állami 
támogatást  kapnak a kistelepülések.  Az óvodára,  iskolára,  a  szociális  intézményekre,  pl.  az  idősek 
otthonára kb. 15-20 %-kal kevesebb pénzt juttat a kormány, mint a szintén szűkös 2009. évben. Ennek  
ellenére  sikerült  intézményeink  működését  a  korábbi  évekhez  hasonló,  vagy  annál  magasabb 
színvonalon működtetni.

A szennyvízhálózat terveinek elkészítésére és a pályázat  készítése miatt  2009 nyarán felvett  8 
millió forint  felvett  hitelből eddig visszafizettünk 2 millió forint törzstőkét. (2013-ig kell  évi 2 millió 
forinttal törleszteni.) 
 
Pályázatok- támogatások:
Az utóbbi hírlevél óta az elmúlt tíz hónapban elbírált sikeres és nem támogatott pályázataink:

2009.  legvégén  értesültünk  arról,  hogy  a  szennyvízhálózat  és  a  tisztítómű  létesítésre  beadott 
pályázatunk nyertes lett,  392 millió forintot szereztünk településünknek. Pest megyében összesen két 
község pályázatát  támogatták  az  elbírálók,  így  jelentős  eredmény,  hogy a  győztesek  közé  kerültünk. 
Ahhoz, hogy a megnyert összeget rendelkezésre bocsássák, egy támogatási szerződést kellett kötnie az 
önkormányzatnak  a  pályázat  kiírójával.  A  május  végén  aláírt  szerződéshez  több  dossziényi  adatot, 
igazolást,  kimutatást  kellett  felmutatni.  A  legfontosabb  talán  a  szennyvízhálózat  és  a  tisztítóüzem 
terveinek elvi környezetvédelmi létesítési engedélye volt, melyet hat havi engedélyeztetési eljárás után 
május közepén szereztünk meg a pályázathoz korábban, még 2009-ben elkészített  tervek alapján.  Az 
ezeknél is részletesebb, a megépítéshez, létrehozáshoz szükséges kiviteli tervek szeptemberre készültek 
el. 

A  szennyvízpályázat  lebonyolításához  júliusban  érkezett  meg  93  millió  forint  előleg  az 
önkormányzat  számlájára.  Ebből  kifizettük  a  pályázat  előkészítésének  költségeit  (tervezés,  geodéziai 
mérések, talajvizsgálat, stb.), egy részét a közeli kiadásokra tartalékoltuk, 70 millió forint pedig 3 hónapra 
lekötésre került. 

A következő napokban a  minden hatóság által  engedélyezett  tervek  alapján  elindítható  lesz a 
közbeszerzési  eljárás,  amely  lezárultával  novemberben  derülhet  ki,  hogy  mely  cég  végezheti  a 
munkálatokat. A nyertes céggel kötött kivitelezői szerződés aláírása után kedvező időjárás esetén azonnal 
elkezdhetők a szennyvíztisztító telep építési munkálatai.

A tavaly  lezárt  illegális  hulladéklerakó  felszámolására,  a  területen  levő  hatalmas  mennyiségű 
környezetszennyező, a talajvizünket mérgező szemét talajból való kiválasztására és elszállítására 2010 
májusában  nyújtottunk  be  pályázatot.  A  hiánypótlás  keretében  kért  dokumentumokat  mind  sikerült 
határidőre beszerezni, ezután augusztusban kaptuk meg a támogató döntést. A több ezer köbméter föld 
megtisztításával és tereprendezéssel járó munka összköltsége 108 millió forint, ennek 90%-át, 97 millió 
forintot  nyert  településünk.  Itt  is  támogatási  szerződést  kötünk  várhatóan  néhány  napon  belül.  A 
kivitelező kiválasztását célzó közbeszerzési folyamatot a képviselő-testület ezután indítatja majd el.

A  Nagybörzsönyi  Német  nemzetiségi  Kisebbségi  Önkormányzat  támogatásával  a  német 
nemzetiségi oktatás segítésére beadott pályázaton két millió forintot nyert iskolánk 2010 augusztusában.

Az augusztusi falunap megrendezésére tavaly még csak önkormányzatok pályázhattak, idén már 
egyesületek is, így a Tegyünk Együtt Nagybörzsönyért Egyesület nyújtott be pályázatot az idei, augusztus 



21-re  tervezett  műsor  költségeire,  de  a  pályázatokat  az  új  kormány  az  egész  országra  kiterjedően 
leállította, így senki sem részesült támogatásban.

A polgármesteri hivatal és az Idősek Otthona akadálymentesítésére és felújítására 2009. november 
30.-án  nyújtottunk  be  pályázatot.  Sajnos  mindkettőt  elutasították,  de  a  tavalyi  terveket  és 
dokumentumokat  felhasználva  remélhetőleg  a  közeljövőben  ismét  pályázhatunk.  A  nyertesek  az 
átépítések minden költségét megkapják, tehát a községnek ez nem jelente kiadást.

Idén májustól az állandó esőzések következtében a közterületeken, illetve azokat érintve összesen 
hét közterületen lévő pince szakadt be, melyek helyreállítására ugyanennyi  pályázatot nyújtottunk be. 
Szintén az esőzések miatt szükséges a Kossuth utca sérült aszfaltjának és a gázló melletti gyaloghídnak, 
valamint a József Attila utca Tájház feletti szakaszának a kijavítása. A híd és az utcák terveit a tervező 
cég úgy készítette el, hogy fizetni csak nyertes pályázat esetén kell, így nem kellett kb. egy millió forintot 
kifizetni. A pincék, a kishíd és az utak helyreállítására, valamint a halastó iszaptalanítására összesen 75.7 
millió forintot igényeltünk. A pályázatok elbírálása az év vége felé várható, így az utcák helyreállítása a 
jövő tavasszal, a szennyvízhálózat földbe kerülése után történhet meg. 
            2013  végéig  önkormányzatunk  az  európai  uniós  előírások  értelmében  köteles  méréseket 
végeztetni, hogy milyen minőségű a helyi vízműből a fogyasztókhoz jutó víz és ki kell jelölnie, hogy a 
vízmű kútjától hány száz vagy ezer méterre terjed az a terület, ahol az ivóvíz tisztaságának megőrzése 
miatt tilos bármilyen szennyezés, szemetelés. A vízbázis védelme érdekében önkormányzatunk júliusban 
pályázatot nyújtott be, hogy a költségeket ebből fedezzük. A kötelező mérések elvégzése mellett egy a 
jelenleg  működő  kúthoz  hasonló  kút  is  kialakításra,  fúrásra  kerülne.  Ez  tartalékként  szolgálhat,  és  a 
működő kút meghibásodása esetén is zökkenőmentesen biztosítani lehet vele a falu ivóvízellátását vagy 
esetleg palackozni is lehet az igen magas ásványi anyag tartalmú itteni vízből. Sikeres pályázat esetén a 
teljes  35  millió  forintos  költséget  a  támogatás  biztosítja,  településünknek  nem  kell  semmit  sem 
hozzátenni.
            A működésképtelen önkormányzatok által benyújtható pályázatot májusban adtuk be,  júliusban 
így 2 millió forint támogatást nyertünk.
 
Elvégzett feladatok, fontosabb események:
 

A  másfél  éve  nyugdíjas,  de  emellett  nálunk  jegyzőként  dolgozó  Szabóné  Egri  Teréz 
munkaviszonya  2010.  május  31-én  megszűnt.  A  képviselő-testület  által  kiírt  pályázatot  a  képviselő-
testület  egyhangú  támogatásával  Együd  Bertalan  úr  nyerte,  aki  szeptember  1.-től  látja  el  a  jegyzői 
feladatokat.  Kb.  2  millió  forintot  takarított  meg településünk  Szabóné  Egri  Teréz  jegyzőasszony 
segítségével,  aki  hiánytalanul  látta  el  a  jegyzői  feladatokat,  viszont  e  munkájáért  hónapokon át  csak 
jelképes juttatást kért. 

A nyári rendezvények szervezésében a képviselő-testület tagjai és a polgármesteri hivatal dolgozói 
aktívan részt vettek, együttműködve a Tegyünk Együtt Nagybörzsönyért Egyesülettel, A Nagybörzsöny 
Fejlődéséért Alapítvánnyal, illetve a vadászati szervezetek képviselőivel. Köszönjük munkájukat!

A február 26.-i,  május 15.-i,  június 1-2.-i  árvizek és az augusztus  17.-i  vihar  tetemes  károkat 
okozott. A Kossuth utca sérült burkolatának és az ottani kishídnak az újjáépítésére, valamint a József A. 
utca burkolatjavítására  pályázatot  nyújtottunk be.  A patakmedret  júniusban félmillió  forint  költséggel 
munkagépek  segítségével  szabályoztuk,  kotortattuk,  hogy  az  árvizek  könnyebben  és  veszély  nélkül 
levonulhassanak.

Köszönjük mindenki segítségét, akik a természeti fenyegetések idején részt vettek a veszély 
elhárításában!

A  polgármesteri  hivatalban  levő  hat  évtizednyi  iratanyag  válogatása,  selejtezése,  rendezése 
évtizedek óta elvégzetlen feladat volt. Mivel emiatt büntetés róható ki, önkormányzatunk kénytelen volt 
sok évnyi  mulasztás után idén megrendelni és kifizetni a gyakorlott szakember által végzett selejtezés 
költségét. 

Augusztusban  a  központban  levő  kereszteződésekben  100  négyzetméternyi  kátyút  újra 
aszfaltoztattuk. (Alkalmi áron, a megszokott ár kb. feléért végezték el a munkát.)
            Május-júliusban  felújításra  került  az  önkormányzat  Petőfi  utca  13.  szám  alatti  lakóépülete. 
(Fürdőszoba  teljes  felújítása  csempézéssel,  festéssel,  kisebb  javításokkal.)  Önkormányzati  lakásban 
hasonló méretű, költségű felújításra több, mint 20 éve nem volt példa. 



            Augusztusban a régi csöveket lecserélve felújításra került az óvoda vizesblokkja.
            Szeptember elején az iskola új épületében könnyűszerkezetes szigetelt válaszfalakat készíttettünk, 
hogy a vizesblokkok és a tantermek hőszigetelése javuljon, és így tüzelőanyagot takaríthassunk meg az 
iskolaév során.
            2010 áprilisában a Közép-Magyarországi Operatív Program 3.1.2./A kódszámú pályázaton nyertes 
Altáró Kft. megkezdte a vízimalommal szemben levő telken a Malomkert panzió és étterem felépítését. A 
pályázat megvalósulása esetén 14 munkahely jön majd itt létre 2011 folyamán a tervek szerint.   
            Az elmúlt napokban a felszíni csapadékvíz elvezetésének megoldására pályázatot nyújtott be az 
önkormányzat. Az igényelt 78 millió forint támogatásból a település több részén tervezzük az esőzések 
idején összegyűlt csapadék elvezetését.  
            Pénzügyes szakértők segítségével kigyűjtésre, rendszerezésre került a lakosok és a helyi cégek 
összes adóhátraléka és megkezdődött a tavasszal ezek behajtása. Volt, ahol a végrehajtó segítségét kellett 
igénybe  venni.  E  munka  eredményeként  az  év  elejétől  mostanáig  2.149.126 forint  kommunális  adó, 
1.997.387  forint gépjármű adó,  2.855.511 forint iparűzési  adó és  5.824.327 forint idegenforgalmi adó 
került befizetésre. Összesen 12 millió forint adóhátralék befizetéséről ütemezett szerződés született, ez 
alapján az ütemezés alapján a fenti összeghez ez év második, és 2011 első felében jut önkormányzatunk. 
            Az  általános  iskola  2010 júniusáig  hét  osztállyal  működött,  ekkor  összesen  38  gyermek  járt 
Nagybörzsönybe. A község vezetése vállalta (és előteremtette!) a 8. osztály indításának költségét is, így 
szeptemberben újra nyolc osztállyal  indult  a tanítás.  Az évet már 57 tanulóval  kezdtük, így a tanulói 
létszám emelkedése miatt kb. 4,5 millió forinttal nőtt az iskolára érkező állami támogatás, tehát jóval 
gazdaságosabban működhetünk. Az új iskolaépületben egy új tanterem is kialakításra került. 
            Iskolánk egyes osztályaiba olyan kevés gyermek járt az előző tanévben, hogy tavasszal az új tanév 
tervezésekor a képviselő-testületnek döntenie kellett,  hogy vagy nem indítunk bizonyos osztályokat és 
ezzel  leépítjük,  lehet,  hogy  halálra  ítéljük  iskolánkat,  vagy  megpróbáljuk  növelni  a  létszámot  és 
megmenteni ezt az intézményünket. Az önkormányzat úgy döntött, hogy a saját üres lakásait albérletként 
ajánlotta fel azon családoknak, amelyek gyermekei olyan osztályokba járnak, ahol nálunk eddig túl kevés 
volt a tanuló az osztály indításához. Nyáron négy család érkezett településünkre, részben önkormányzati, 
részben magán lakásokba. A hozzánk költözött családok hálásak azért, hogy Nagybörzsönyben otthonra 
leltek,  mi,  helyiek  viszont  ideköltözésüknek  is  köszönhetjük,  hogy  fennmaradhat  a  helyi  oktatás, 
megmaradhat iskolánk.  
            A gyermekek képzését zenei oktatással  is szeretnénk bővíteni.  Szeptember  végétől  indul 8-10 
nagybörzsönyi gyermek zenei / hangszeres oktatása a nagybörzsönyi általános iskolában.            

Sikerült  májusban  felvennünk  a  kapcsolatot  egy  szlovákiai,  szepességi  német  településsel, 
Stósszal.  A Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat  anyagi  támogatásával  jött  létre az első két 
napos utazás  Stószra,  amelyen  a  felnőttek  mellett  tíz  szorgalmas,  jó  magaviseletű  és  aktív  közösségi 
munkát végző tanuló vehetett részt. A stószi polgármester Gábriel Müller ekkortájt pályázatot nyújtott be 
a következő találkozó költségeire,  így szeptember  elején már  e pályázati  keretből  sikerült  a  második 
felvidéki  utat  megvalósítani  30  résztvevővel.  Ekkor,  szeptember  4.-én  aláírásra  került  Stószon  egy 
ünnepség keretein  belül  a  két  falu  közti  partnerségi  egyezmény.  Ez  alapján az  egyezmény alapján a 
jövőben  a  két  település  közösen  nyújthat  be  interregionális,  azaz  határon  átnyúló  pályázatokat.  Első 
testvértelepülésünk képviselőinek köszönet jár a meleg vendégszeretetért, amellyel mindkétszer fogadták 
a nagybörzsönyi felnőtteket és gyermekeket.     

A Nagybörzsöny Fejlődéséért  Alapítvány a tavalyi  év végén pályázatot  nyújtott  be a második 
nagybörzsönyi nemzetközi festőtábor megrendezésére. A megnyert összegből sikerült a négy napos tábort 
lebonyolítani, amely eredményeként az előző évhez hasonlóan a résztvevők adományából ismét 11 db 
festménnyel  gazdagodott  településünk.  Az  alapítvány  elnökét,  Gábor  Krisztiánt  és  Paulik  Oszkárt  a 
pályázat  elkészítéséért  illeti  köszönet.  A  vendégek  ellátásában  is  sokan  segítettek.  Köszönjük  a 
településért vállalt fáradozásaikat!

A  Nagybörzsöny  Fejlődéséért  Alapítvány  2010-ben  1.350.000  forinttal  támogatta 
önkormányzatunkat.  Ebből  100.000  forint  célzottan  a  vadásznap  költségeire  érkezett.  Köszönet  a 
kuratórium és a felügyelő bizottság tagjainak eredményes munkájukért!

Tovább  szépítettük  a  közterületeket,  amelyek  gondozásában,  rendben  tartásában,  a 
virágültetésben,  locsolásban,  kapálásban  részt  vevőknek  itt  is  szeretnénk  köszönetet  mondani!

Köszönjük  azon  lakosok  segítségét  is,  akik  az  önkormányzat  vendégeinek  étkeztetésében,  a 



villanyszerelési  munkákban,  a  települési  honlap  készítésében,  fenntartásában,  továbbá  a  belterületi 
veszélyes  fák  kivágásában,  feldarabolásában  és  elszállításában,  valamint  a  havas  utak  tisztításában, 
járhatóvá tételében segítettek!
 
Egészségügy:

Dr.  Palotás  Miklós  augusztusi  tájékoztatóján  tudatta,  hogy  a  szakterülete,  az  Alzheimer-kór 
kutatása miatt  egy pályázat keretén belül külföldön dolgozik szeptembertől  november-decemberig.  Az 
orvosi ellátás ezalatt helyettesítéssel kerül megoldásra.
 
Közbiztonság
 

Kb. két és fél millió forintot nyertünk a közbiztonság javítására, így 2010 elejétől két településőr 
is szolgálatot teljesít falunkban. Ennek költségeit 100%-ban pályázati forrásból tudjuk fedezni.  

A  polgárőrség  a  mindennapi  feladatok,  járőrözés  ellátása  mellett  valamennyi  jelentősebb 
rendezvényt támogatta forgalomirányítással, felügyelet biztosításával. Köszönjük munkájukat!

A polgárőr  egyesület  pályázati  forrásból  200.000 forint támogatást nyert el  a  nyáron,  ebből 
felszerelések kerültek beszerzésre.
 
Kisvasút
    

A szlovák-magyar határon átnyúló interregionális pályázati  lehetőséget kihasználva 2009 őszén 
egy szlovákiai  partnert  keresve  közösen  nyújtottunk  be pályázatot  a  kisvasút  fejlesztésére.  Májusban 
értesültünk  arról,  hogy  támogatásra  érdemesnek  ítélték  a  projektünket,  de  szeptemberig  számos 
dokumentumot  kellett  még  szlovák,  angol  és  magyar  nyelven  benyújtani  a  támogatási  szerződés 
megkötéséhez. A szerződés aláírására néhány napon belül kerülhet sor. 607.000 euró, azaz kb. 170 millió 
forint  támogatást  nyertünk a  pálya  felújítására,  egy  korszerű  vagon  beszerzésére,  a  kisvasutat 
reklámozó  3  nyelvű  honlap  és  nyomtatott  reklámanyag  készítésére.  A  kisvasút  egykori  falubeli 
nyomvonalán tanösvény (több információs táblából álló jelzett séta útvonal) kerül majd kialakításra.
 
Néhány további feladat:
 

A  megnyert  pályázatok  esetében  a  közbeszerzések  kiírása,  az  eljárások  lebonyolítása  és  a 
beruházások sikeres végrehajtása.

A településrendezési terv szövegének befejezése, a szakhatóságokkal való egyeztetés.
A legnehezebb és legfontosabb feladat az intézmények fenntartása, működtetése és az ehhez 

szükséges  anyagi  háttér  biztosítása, a  épületek  további  felújítása,  korszerűsítése.  Az  intézmények 
gazdaságosabb  üzemeltetése  érdekében  energiatakarékos  megoldások  (pl.  napelemes  fűtés,  új,  jól 
szigetelő nyílászárók beépítése) megvalósítása lehetőség szerint pályázati támogatással.

Nagyon sok helyi és nem helyi lakos támogatta különböző formában a felsoroltak mellett 
munkánkat. Mindnyájunknak köszönetet mondunk segítségükért!

 
Nagybörzsöny Község Önkormányzatának képviselő-testülete nevében és képviseletében:
 
Nagybörzsöny, 2010. szeptember 22.
                                                                                   
                                                                                      
                                                                                          Batizi Zoltán
                                                                                           polgármester 


