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Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testülete 
 
 
 

3. s z á m ú 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült:  2012. április 26-án 17 órakor megtartott képviselő-testületi ülésről 
 
 
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint, Gönczöl József polgármester, Borbély László, Gál József, Kissné 

Unatényi Katalin, Koncz László, Szorcsik Attila, Dr. Vártok Zoltán képviselők, a 
meghívottak, dr. Varga Tibor körjegyző és Mesterné Berta Ildikó könyvvizsgáló, 
valamint 25-30 helyi lakos 

 
 
Gönczöl József polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, mivel a 7 testületi tagból 7 tag jelen van.  
 
Ezután Gönczöl József polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet az előző ülésen hozott 
döntések, határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről. 
 
A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul veszi. 
 
Gönczöl József polgármester javasolja hitelesítőnek Koncz László és Dr. Vártok Zoltán 
képviselőket. 
Megkérdezi, van-e valakinek más javaslata. 
Miután más javaslat nem volt, a képviselő-testület 7 igen szavazattal hitelesítőnek Koncz László és 
Dr. Vártok Zoltán képviselőket választja. 
 
Gönczöl József polgármester ismerteti a napirendet a meghívó szerint. 
 
A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja. 
 
1. Az önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító rendelet módosítása 

2. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet jóváhagyása 

Könyvvizsgálói jelentés 

3. Beszámoló az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról 

4. A 2011. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés 

5. A szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezése a helyi rendeletekben 

6. Különfélék 
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1. Az önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító rendelet módosítása 

 
Gönczöl József polgármester ismerteti az írásban megküldött rendeletet-tervezetet az 
önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító 1/2011. (II.16.) rendelet módosításáról. 
Ezt követően a képviselő-testület vita és hozzászólás nélkül, nyílt szavazással 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenvélemény nélkül jóváhagyja a 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendeletet 
az önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító 1/2012. (II.16.) önkormányzati 
rendelet módosításáról. 

 
2. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet jóváhagyása 
 

Gönczöl József polgármester ismerteti az írásban megküldött rendelet-tervezetet az 
önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról. 
 

Ezt követően Mesterné Berta Ildikó könyvvizsgáló elmondja, hogy nagy jogszabályi 
változások történtek, a zárszámadási rendelet részletes, kiterjedt, a kötelezettségállomány 
csökkent, a rendeletet elfogadásra ajánlja 
 

Ezt követően a képviselő-testület vita és hozzászólás nélkül, nyílt szavazással 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenvélemény nélkül jóváhagyja a 4/2012. (V.02.) önkormányzati rendeletet 
az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, majd képviselő-testület vita és 
hozzászólás nélkül, nyílt szavazással 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

 

14/2012. (04.26.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a független 
könyvvizsgálói jelentést jóváhagyja. 
 

3. Beszámoló az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról 
 

Gönczöl József polgármester ismerteti az írásban megküldött beszámolót az önkormányzat 
2011. évi gazdálkodásáról. 
Ezt követően a képviselő-testület vita és hozzászólás nélkül, nyílt szavazással 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

15/2012. (04.26.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagyoroszi Község 
Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját, valamint az 
összevont vagyonkimutatást (2011. évre) jóváhagyja. 

 
4. A 2011. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés 
 

Gönczöl József polgármester ismerteti az írásban megküldött 2011. évi összefoglaló 
ellenőrzési jelentést. 
Ezt követően Kissné Unatényi Katalin képviselő elmondja, hogy az összefoglaló jelentésből 
ő semmit nem tud meg, a részletes jelentést ismerteti az óvodára és az iskolára vonatkozóan, a 
körjegyző pedig az önkormányzati belső ellenőrzésről szóló jelentést. 
Ezt követően a képviselő-testület vita és további hozzászólás nélkül, nyílt szavazással 7 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
 

16/2012. (04.26.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagyoroszi Község 
Önkormányzata 2011. évi összefoglaló ellenőrzési jelentését jóváhagyja. 
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5. A szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezése a helyi rendeletekben 
 

Dr. Varga Tibor körjegyző ismerteti az írásban megküldött rendelet-tervezetet egyes 
rendelkezések hatályon kívül helyezéséről. 
Ezt követően a képviselő-testület vita és hozzászólás nélkül, nyílt szavazással 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenvélemény nélkül jóváhagyja az 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendeletet 
egyes rendelkezések hatályon kívül helyezéséről. 

 
6. Különfélék 

 
a. Gönczöl József polgármester megbízásából Gál Zsuzsanna, a Nyugat-Nógrád 

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat vezetője ismerteti a 2011. évi gyermekvédelmi 
feladatok ellátásáról szóló beszámolót. 
Ezt követően a képviselő-testület vita és hozzászólás nélkül, nyílt szavazással 7 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

17/2012. (04.26.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 2011. évi 
gyermekvédelmi feladatok ellátásról szóló beszámolót. 

 
b. Gönczöl József polgármester javasolja, hogy a Nagyoroszi 209/3 hrsz. alatt lévő 67 m² 

területet, melyen szennyvízátemelő működik a további problémák elkerülése érdekében 
vásárolja meg a képviselő-testület. 
Ezt követően a képviselő-testület vita és hozzászólás nélkül, nyílt szavazással 7 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

18/2012. (04.26.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 209/3 hrsz-ú 67 m² 
terület megosztását, és megvételét 100.000,- Ft vételáron jóváhagyja. 

 
c. Dr. Varga Tibor körjegyző ismerteti az óvodavezető levelét, mely szerint a logopédiai 

kezelésre további támogatás szükséges. 
Ezt követően a képviselő-testület vita és hozzászólás nélkül, nyílt szavazással 7 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
 

19/2012. (04.26.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nefelejcs Óvodának 
logopédus foglalkoztatása részére 100.000,- Ft támogatást biztosít. 

d. Gönczöl József polgármester javasolja, hogy továbbra is vegyük fel a munkabér hitelt. 
Ezt követően a képviselő-testület vita és hozzászólás nélkül, nyílt szavazással 7 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

20/2012. (04.26.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bérjellegű kifizetések 
finanszírozása céljából 2012. évben havonta maximum 7.000.000,- Ft azaz hétmillió 
forint összegű munkabérhitel felvételéről dönt. 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a bankszámlaszerződés alapján 
havonta igényelhető munkabérhitelt a mindenkori éves költségvetésben 
meghatározott személyi juttatások figyelembe vételével határozza meg, továbbá, hogy 
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a hitelt a folyósítást követő 35 napon belül a részére folyósított állami támogatásból 
visszafizeti. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt a munkabérhitel 
szerződés megkötésére. 
 

Borbély László képviselő kiosztja a Dunaweb Kft-vel kötött bérleti szerződést és annak 
mellékleteit.  
 
Dr. Varga Tibor körjegyző előadja, hogy a bérleti szerződést egyhangú szavazással februári 
testületi ülésen jóváhagyta a képviselő-testület, a mellékelt számítás teljesen értelmetlen, egyébként 
sem érti, hogyha az a kör, amit ő képvisel annyira hisz az igazában, akkor miért kell illegális 
felvételeket készíteni és hazudozni. 

 
Borbély László képviselő továbbra is ingerülten válaszában elmondja, hogy az Ő véleménye 
szerint nem valós a faluújságban leközölt adat. Szerinte az önkormányzat rossz megállapodást kötött 
visszamenőlegesen. 
 
Dr. Varga Tibor körjegyző ismételten elmondja mindkét szerződés lényegét. Nem értem, miért fáj 
neked, hogy visszahoztunk a falunak 3.810.000,- Ft-ot, és az Invitel havonta saját fogyasztását 
fizeti, amely 120.000,- Ft/hó. 
 
Borbély László képviselő megengedi magának, hogy közbevág rendkívül csúnyán, tiszteletlenül, 
nyomdafestéket nem tűrő hangon beszél a jegyző úrral. 
 
Gönczöl József polgármester közbeszól, Borbély Lászlót felszólítja, hogy képviselőként, 
képviselőhöz méltóan nyilatkozzon, beszéljen a jegyző úrral. Borbély László durva megnyilvánulásai 
zavarkeltésre irányulnak. 
Gönczöl József polgármester is megismétli az új bérleti megállapodást, a február 15-ei testületi 
ülésen a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a megállapodást. 
Ő is megszavazta. 
Az ügy le van zárva. 

 
Ezt követően Dr. Vártok Zoltán képviselő átadja a 421 aláírást tartalmazó petíciót Nagy Katalin 
visszahelyezéséről.  
 
Gönczöl József polgármester javasolja, hogy későbbi időpontban tárgyaljuk az ügyet. 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenvélemény nélkül a javaslatot elfogadja. 
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