
2/2017.(02.06.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az OEP-et, hogy a védőnő 
jövedelmével kapcsolatosan tartson ellenőrzést. 

 
Határidő: 2017. február 15. 
Felelős: Dr. Varga Tibor jegyző 

 
3/2017.(02.06.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nefelejcs Óvoda 
Óvodavezetőjének Holma Zoltánnét 2017. február 7-től 2021. július 31-ig határozott időre 
kinevezi bérének változatlanul hagyása mellett. A bér felülvizsgálatára a testület a költségvetés 
ismeretében visszatér. 
A Nefelejcs Óvoda alapító okiratának módosítását és egységes szerkezetét elfogadja. 
 
Határidő: 2017. február 7. és folyamatos 
Felelős: Gönczöl József polgármester 

 
4/2017.(02.06.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2017. évi költségvetés 
elkészítését megalapozó döntésekről szóló előterjesztést. A Képviselő-testület a bemutatott 
tények alapján a 2017. évi költségvetés fő feladatának a stabilitás megtartását tartja. 

 
1.) A Képviselő-testület felhívja az intézményvezetők figyelmét, hogy indokolatlanul sem bevétel, 
sem kiadás nem tervezhető.  

 
2.) A működési bevételek tervezési alapjaként az előző évi ténylegesen befolyt összegeket, átvett 
pénzeszközként a már megkötött megállapodásokban, szerződésekben ütemezett tételeket lehet 
szerepeltetni. 

 
3.) Valamennyi intézményvezető köteles követni a pályázati lehetőségeket. A pályázatok 
benyújtásáról a Képviselő-testület dönt. 

 
4.) Az indokolt község- és intézményi karbantartási és beruházási feladatokat tételesen, külön 
mellékletben kell kimutatni, csatolva a képviselők javaslatait.  

 
5.) A 2017. évi cafetériát közalkalmazottak, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók 
(kivétel a Munkaügyi Központ által kirendeltek) és a köztisztviselők vonatkozásában, egységesen 
bruttó 200.000 Ft javasolja tervezni.  

 
6.) A munkaruha és védőruha juttatásokat, valamint egyéb munkavédelmi eszközök tervezését 
2017. évben az intézmények szabályzataiban foglaltak alapján kell végrehajtani.   
 
7.) A központi béremelések elmaradásának kompenzálását a Képviselő-testület 2017. január 1. 
naptól biztosítja. A kompenzációra valamennyi munkáltató 15 %-os bértömeget kap. A dadusok 
10 %-os pótlékra jogosultak.  A béremelés önkormányzati bérkompenzációként valósul meg 
addig, amíg az állam nem rendezi a béreket 

 



8.) Jutalom a 2017. évi költségvetésekben nem tervezhető. A felhalmozási kiadások a Képviselő-
testület javaslata alapján építhetők be az eredeti előirányzatok közé.  

 
9.) A korábbi évek kötelezettségvállalásait (Bursa ösztöndíj, stb.) a 2017. évi költségvetésben 
ütemezni kell. A Cothec Energetikai Üzemeltető Kft.-vel kötött hőszolgáltatási szerződést felül 
kell vizsgálni. A tárgyalásokkal megbízza a testület a polgármestert. 

     
10.) Azonnal meg kell kezdeni az intézményi költségvetések tervezését. Az intézményvezetőknek 
pontosan ki kell mutatni, hogy a tervezett költségek közül melyek a nem kötelező feladathoz 
tartozó kiadások. 
 
11.)  A végleges költségvetéseket 2017. február 10. napig kell eljuttatni a megbízott könyvelőhöz. 

 
12.) A BB-Accountant Office Bt-vel (2639 Bernecebaráti, Madách u. 15.) a könyvelési és 
kapcsolódó számviteli szolgáltatások ellátására kötött vállalkozási szerződést változatlan feltételek 
mellett egy évvel (2018. január 1-ig) meghosszabbítja. A vállalkozó köteles közreműködni az ASP 
rendszer bevezetésében. 

  
A Képviselő-testület valamennyi költségvetést összeállító munkatárstól a jogszabályi előírásoknak 
megfelelő, fegyelmezett munkát kér.  

 
Felelős: valamennyi intézményvezető, Gönczöl József polgármester 
Határidő: folyamatos, majd 2017. február 10. 

 

5/2017.(02.06.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 30/2014. (10.27.) és 
45/2014. (12.15.) Képviselő-testületi határozatokban megállapított polgármesteri és 
alpolgármesteri illetmények felülvizsgálatáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. 
törvény változása miatt 2017. január 1-től 

 Gönczöl József polgármester havi illetményét 548.500 Ft/hó-ban, költségtérítését 
82.300,- Ft/hó-ban, 

 Dr. Ferenczi Gábor alpolgármester havi tiszteletdíját 246.900,- Ft/hó-ban, költségtérítését 
37.000,- Ft/hó-ban állapítja meg, az alpolgármester lemondásának függvényében.  

 
A tiszteletdíj számfejtése érdekében a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Területi Igazgatósága 
felé kell eljárni. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Dr. Varga Tibor jegyző 

 
6/2017.(02.06.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a képviselők 
tiszteletdíjáról szóló rendeletet a soron következő ülésre terjessze elő. 
 
Határidő: határozat szerint 
Felelős: Dr. Varga Tibor jegyző 

 



7/2017.(02.06.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. tv. (a továbbiakban Kttv.) 225/C § bekezdéseiben foglaltak alapján Gönczöl 
József főállású polgármester 2017. évi (40 nap) szabadsága igénybe vételét a melléklet szerint 
szabadság felhasználási ütemezésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Dr. Varga Tibor jegyző 

 
8/2017.(02.06.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Ebm Trade Kft. kérelmét 
és a fizetendő közétkeztetési árakat az alábbiakban állapítja meg: Óvoda háromszori étkezés: 
bruttó 788,- Ft/fő, általános iskola háromszori étkezés 960,- Ft/fő, menza 662,- Ft/adag, vendég 
662,- Ft/adag. 
 
Határidő: 2017. február 1. 
Felelős: Gönczöl József polgármester 

 
9/2017.(02.06.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete későbbre halasztja a helyi vízkár-elhárítási 
tervet. 
 
Határidő: ---------- 
Felelős: ------------ 

 
10/2017.(02.06.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 

1./ A Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszer közös képviselőjévé Balassagyarmat Város 
Önkormányzatát választják meg azzal, hogy a közös képviselői tisztség lemondással is 
megszüntethető. A lemondás az év végére szólhat, legalább 60 nap lemondási idő 
közbeiktatásával. 

2./ Az ellátásért felelős önkormányzatok havi 300.000.- Ft költségtérítést fizetnek a közös 
képviselő részére, a bankszámlájára történő átutalással. A fizetési kötelezettség érvényesítése 
érdekében az önkormányzatok feljogosítják a közös képviselőt azonnali beszedési megbízás 
benyújtására. 

3./ Az önkormányzat, amely a közös képviselő írásbeli felhívására a gördülő fejlesztési tervhez az 
adatokat nem vagy nem megfelelően szolgáltatja, és emiatt bírság kerül kiszabásra, a bírság teljes 
összegét köteles viselni. Több mulasztó esetében az egyenlő felosztás elve érvényesül. 

Nagyoroszi Község Önkormányzatát 9600 Ft/hó terheli. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 



Felelős: Gönczöl József polgármester 

 
11/2017.(02.06.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Börzsöny Általános Iskola 
körzethatárára vonatkozó Salgótarjáni Járási Hivatal javaslatát, hogy az iskola körzethatár legyen 
Nagyoroszi, Borsosberény, Horpács és Pusztaberki. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: Gönczöl József polgármester 

 
12/2017.(02.06.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Ház 2016. január 1-től 
megállapított 20.000,- Ft/hó bérleti díjon nem változtat. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Gönczöl József polgármester 

 
13/2017.(02.06.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
keressen a Művelődési Ház élére egy intézményvezetőt és bízza meg az intézmény vezetésével.  
 
Határidő: 2017. március 31. 
Felelős: Gönczöl József polgármester 


