
Nagybörzsönyi  Hírlevél  – 2009. május

Kedves Olvasó !

Nagybörzsönyben 2008. március 2.-án időközi önkormányzati választás volt, azóta eltelt több, 
mint egy év. A megválasztott képviselőtestület áttekintette az eltelt időszak eseményeit és az 
önkormányzat  tevékenységét,  aminek  a  mérlegét  szeretnénk  Önökkel  is  megosztani  az 
általunk fontosnak ítélt területeket érintve. 

Pénzügyi helyzetünkről 
A képviselő-testület  alakuló ülésére  2008. március  12.-én került  sor.  Rendezetlen  pénzügyekkel 
kellett szembenézni és e mellett a házipénztár, és az önkormányzat folyószámlája is teljesen üres 
volt, nem állt rendelkezésünkre pénzügyi forrás, pénzügyi fedezet. Amikor erről a képviselő-testület 
tudomást szerzett,  akkor egyhangúlag úgy döntöttek,  hogy lemondanak a tiszteletdíjukról,  de az 
alpolgármester sem vette fel a tiszteletdíját 10, a polgármester pedig 12 hónapig.   
A befolyt bevételek mellett a több éve be nem fizetett és be nem szedett adókból sikerült 2008. 
tavaszán  több mint  2  millió  Ft befizetését  elérni,  s  így finanszírozni  intézményeink  folyamatos 
működését. 
A polgármesteri hivatalban a kezdeti létszámhiányt sikerült megszüntetni, ma már minden feladatot 
maradéktalanul el tud látni a hivatal, sőt már folyik a több éves lemaradások pótlása is.
A megelőző években az önkormányzat jelentős hiteleket vett fel, e mellett 2007-ben az 
önkormányzat az őt megilletőnél magasabb összegű állami támogatást igényelt, a hitelek 
visszafizetése mellett még ilyen jellegű fizetési kötelezettség jelentkezett. Az önkormányzat 2008 
évben újabb hitelt nem vett fel, törlesztette a hiteleit és csökkentette a folyószámla-hitel tartozását. 
(A visszafizetések és a hitel törlesztése összesen 7 millió Ft kiadást jelentett.) 
Pályázatok- támogatások:
Az önkormányzat több pályázatot is benyújtott ezek közül már elnyert támogatások:
1.) Az önkormányzat korábban, még 2006 nyarán pályázati úton nyert több, mint 1,2 millió Ft-ot a 
Bogya köz javítására, de ez az összeg 2008 tavaszára már nem állt rendelkezésre, de 2008 júliusára 
sikerült a Bogya közt rendbe tenni, így nem kellett a támogatás összegét visszafizetni.
2.) 2008 júliusában az oktatási intézményeinkben folyó német nemzetiségi tanítás támogatására 1.8 
millió Ft pályázati támogatást kaptunk, majd novemberben ismét 2,3 millió Ft-ot erre a célra. A 
pályázathoz  nyújtott  támogatásért  köszönet  illeti  a  nagybörzsönyi  német  nemzetiségi 
önkormányzatot.  
3.) 2008 őszén 80 %-ban pályázati forrásból az óvoda és a mellette levő raktárépület tetőcseréje 
történt meg.
4.)  2009.  februárjáig  80%-ban  pályázati  forrásból  fából  készült  utcatáblák  és  a  látnivalókat 
bemutató táblák kerültek a községben elhelyezésre.

Még el nem bírált pályázatok:
1.)  2008.  szeptember  18.-án  az  Ipoly-vidék  és  a  Dunakanyar  településeinek  képviseletében 
Nagybörzsöny nyújtott  be egy pályázatot,  ezzel  remélhetőleg  50 millió  Ft.  kerül  a  térségbe  az 
idegenforgalom fejlesztésére.
2.)  2008.  november  30.-án  a  Tegyünk  Együtt  Nagybörzsönyért  Egyesülettel  az  új,  befejezetlen 
iskolaépület rendbetételére és berendezésére 50 millió Ft-os pályázatot nyújtottunk be.
3.) 2009. január 12.-én a Kultúrház, az udvarán levő egykori bányászati múzeum, a Petőfi utcai 
iskola felújítására, a présházsor egy részének rendbetételére pályáztunk 32 millió Ft-ot igényelve. 



4.) Februárban két pályázati lehetőséggel éltünk, ha a pályázatok nyertesek lesznek akkor a  Petőfi 
utcai iskolában a 0-6 éves, valamint a 11-18 éves hátrányos helyzetű, tanulási problémás gyermekek 
támogatására egy alapítvány szervezésében fejlesztő intézmény működik majd.
5.) 2009. március 12.-én nyújtottunk be pályázatot az augusztusi falunap megrendezésére 1 millió 
Ft.-ra

Eredményeinkről röviden:
- 2008 áprilisában megtörtént a Tájház kerítésének cseréje, felújítása. Köszönetet mondunk Danek 
Lászlónak a faanyagért és munkájáért, továbbá munkájukért Kosik Lászlónak, Gábor Krisztiánnak, 
Bóna Dánilenek, Nagy Mihálynak, Papp Imrének, ifj. Dudik Sándornak az ott végzett 
munkálatokért.
- 2008-ban Gálik Máté új községi honlapot szerkesztett, és azóta is Ő üzemelteti önzetlen munkáját 
megköszönjük, de köszönet illeti meg a segítőit is. 
- 2008 áprilisában önkormányzati szervezésben 17 nagybörzsönyi lakosnak sikerült munkát találni, 
többségük sikeresen „felvételizett” és a szállításukat is megoldotta a Suzuki buszjárattal 
Nagybörzsöny és a munkahely között.
- 2008 nyarán több csoportot is táboroztattunk az iskolában, ebből jelentős bevétel származott. 
- 2008 szeptemberében 400.000 Ft-ból kb. 120 négyzetméternyi útburkolatot, kátyút javíttattunk ki.
- 2009 februárban a belterületen veszélyessé vált fák gallyazását nem jelentős költséggel sikerült 
megoldani. Ebben főként Balási Álmos hétvég háztulajdonosnak és Szabó Józsefnek volt jelentős 
szerepe. A kidőlt, illetve kivágott fák feldarabolásában, a közterületek rendezésében Gálik Miklós is 
állandó és önzetlenül segítőnk. Köszönjük!
- 2009 januárjától  a tulajdonostól átvette  az önkormányzat  három évre a vízimalom és a hozzá 
tartozó  vendégház  üzemeltetését.  A  tervezett  fejlesztések,  felújítások  eredményeként  a  bevétel 
növekedését várhatjuk.
Egészségügy:
2008 május hónapban nyílt meg Nagybörzsönyben a fiókpatika, javítva az egészségügyi ellátást.
A  védőnő  személye  többször  is  változott  az  utóbbi  évben,  de  sikerült  a  folyamatos  ellátást 
megoldani. 
2008 novemberében kötött szerződést az önkormányzat Dr. Palotás Miklós háziorvossal, aki ezután 
hozzánk költözött családjával együtt, és azóta is biztosítja a folyamatos egészségügyi ellátást.
Oktatás:
A  település  szűkös  pénzügyi  helyzete  miatt  az  utóbbi  két  évben  az  általános  iskola  csak  hat 
osztállyal  működött.  A  képviselő-testület  2009  március  24.-én  úgy  határozott,  hogy  ez  év 
szeptemberétől ismét helyben indítja a hetedik osztályt.  Célunk az, hogy – előteremtve az ehhez 
szükséges anyagi forrást – a közeljövőben a nyolcadik osztályt is visszahozzuk településünkre.
Közbiztonság
A polgárőrség megalakulása óta folytatott aktív, lelkiismeretes munka eredményeként jelentősen 
javult a közbiztonság. Igazolja ezt a rendőrségi statisztika is, amely szerint a Nagybörzsönyben 
ismertté vált bűncselekmények száma 2008-ban már csak fele akkora volt, mint 2007-ben. Ezért az 
eredményért minden polgárőrnek köszönetet mondunk! 
Kisvasút
A nagybörzsönyi kisvasút fontos szerepet tölt be a település életében, az üzemeltetésére 2008 
tavaszán sikerült olyan vállalkozást találni, amely az önkormányzat helyett jelentős összeget 
áldozott a pályahibák kijavítására, ennek köszönhetően 2008 tavaszán 3 évre megkapta a működési 



engedélyt a kisvasút. 2008-ban az utaslétszám példátlanul magas volt, 21.000 látogató utazott a 
vonalon.
Néhány további feladat:
- Az óvodánk, iskolánk, intézményeink fenntartásához szükséges anyagi háttér biztosítása.
-  A  szennyvízhálózat  pályázati  támogatással  való  kiépítése.  (A  lakosság  nagy  része 
lakástakarékpénztár-szerződéseket kötött, így lehetővé vált az idei pályázatokon való indulásunk.)
- A településrendezési terv elkészítése. (Bodnár Ágnes építész önkéntes munkaként 2008-ban már 
elkezdte  az  alapozó  felméréseket,  nyáron  építész  egyetemisták  mérik  majd  fel  a  település  régi, 
értékes épületeit.)
- Szeméttelep megszüntetése, a környezetének rendezése. 

Március elején árvíz fenyegette a települést, a lakosság által tanúsított összefogás példamutató 
volt. Mindenkinek köszönetet mondunk, akik az árvíz elleni védekezésben, 
homokzsáktöltésben, szállításban részt vettek!

Nagyon sok helyi és nem helyi lakos támogatta különböző formában a felsoroltak mellett az 
önkormányzat munkáját. Minden segítőnek és támogatónak ezúton is köszönetet mondunk!

Nagybörzsöny Község Önkormányzatának képviselő-testülete nevében és képviseletében:

                                                                                      
                                                                                          Batizi Zoltán
                                                                                           polgármester 
Nagybörzsöny, 2009. május 



Közérdekű információk

NAGYBÖRZSÖNY

Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:

Hétfő: 8 – 16-ig Szerda: 8 – 16-ig Péntek: 8 – 12-ig

Kedden és csütörtökön ügyfélfogadás nincs.

Polgármester ügyfélfogadási rendje: szerda 8 -12-ig

Jegyző ügyfélfogadási rendje: szerda: 8 – 12-ig

Háziorvos rendelési ideje:

Hétfő: 13 – 15-ig Kedd, Szerda, Csütörtök és Péntek: 9 – 11-ig

Gyógyszertár nyitva tartás:

Kedd: 8 -10-ig Csütörtök: 8 -10-ig Péntek: 8 – 9-ig



Védőnő rendelési ideje:

Hétfő: 8 -16-ig

Kisvasút 

 

2009. április 4-től, november 8-ig szombat, vasárnap és munkaszüneti 
napokon közlekedik.

Nagybörzsönyből indul: 10 óra 15 perckor, 12 óra 15 perckor, és 14 óra 50 
perckor.

Nagyirtásról vissza: 11 óra 15 perckor, 13 óra 15 perckor, és 15 óra 50 
perckor


