Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testülete
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JEGYZŐKÖNYV

Készült:

2012. június 11-én 17 órakor megtartott képviselő-testületi ülésről

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint, Gönczöl József polgármester, Borbély László, Gál József,
Koncz László, Szorcsik Attila, képviselők, a meghívottak, dr. Varga Tibor
körjegyző és dr. Szabó Sándor, valamint 10-12 helyi lakos érdeklődő
Dr. Vártok Zoltán és Kissné Unatényi Katalin igazoltan vannak távol.
Gönczöl József polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 testületi tagból 5 tag jelen van.
Gönczöl József polgármester javasolja hitelesítőnek Koncz László és Gál József képviselőket.
Megkérdezi, van-e valakinek más javaslata.
Miután más javaslat nem volt, a képviselő-testület 5 igen szavazattal hitelesítőnek Koncz László
és Gál József képviselőket választja.
Gönczöl József polgármester ismerteti a napirendet a meghívó szerint, ezt követően Dr. Varga
Tibor körjegyző ismerteti Borbély László képviselő napirendi javaslatait, melyből az 1., 3., 4.
és 5. napirendi pontokat kéri elutasítani, a 2. napirendi pontot kéri a különfélék napirendi
ponthoz felvenni.
Ezt követően a képviselőtestület a meghívó szerinti napirendet és a képviselő által javasolt
napirend 2. pontját 4 igen szavazattal tartózkodás nélkül 1 ellenszavazattal elfogadja.
1. Tájékoztató az önkormányzatot érintő ügyek állásáról
2. A vagyonrendelet jóváhagyása
3. A házasságkötésről szóló rendelet jóváhagyása
4. Az SZMSZ 1. sz. függelékének módosítása
5. Különfélék
1. Tájékoztató az önkormányzatot érintő ügyek állásáról
Dr. Szabó Sándor ügyvéd tájékoztatja a képviselőtestületet a munkaügyi kereseti kérelemről,
valamint annak tartalmáról, valamint az ismeretlen tettes elleni feljelentési ügy állásáról. A
képviselő-testület 3 igen 2 ellenszavazattal engedélyezi, hogy az ellenérdekelt fél ügyvédje is
hozzászóljon.
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Ezt követően dr. Gálik Ágnes ügyvéd előadja, hogy az ügyvéd úr előadása tényszerű volt.
2. A vagyonrendelet jóváhagyása
Gönczöl József polgármester a vagyonrendelettel kapcsolatban megkérdezi, hogy van-e
valakinek kérdése, véleménye.
Miután nem volt, a képviselő-testület vita nélkül, nyílt szavazással 5 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenvélemény nélkül elfogadja az 6/2012. (VI.13.) önkormányzati
rendeletet az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól.
3. A házasságkötésről szóló rendelet jóváhagyása
Gönczöl József polgármester a házasságkötésről szóló rendelettel kapcsolatban megkérdezi,
hogy van-e valakinek kérdése, véleménye.
Miután nem volt, a képviselő-testület vita nélkül nyílt szavazással 5 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenvélemény nélkül elfogadja a 7/2012. (VI. 13.) önkormányzati rendeletet
a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezéséről és a
szolgáltatási díjakról.
4. Az SZMSZ 1. sz. függelékének módosítása
Dr. Varga Tibor körjegyző kéri a testületet, hogy az SZMSZ 1. számú függelékét határozattal
hagyja jóvá. Kérdése, véleménye senkinek sem volt.
Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül nyílt szavazással 5 igen szavazattal, tartózkodás
és ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozza:

22/2012. (06.11.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8/2010. (11.05)
rendelete (SZMSZ) 1. számú függelékének helyébe a jelen jegyzőkönyvhöz
csatolt 1. számú függeléket fogadja el.
5. Különfélék
a) Gönczöl József polgármester válaszol Borbély László elmúlt ülésen elhangzott
becsületsértő kijelentéseire, a be nem nyújtott keresetlevelet a jegyzőkönyvhöz
csatoljuk.
Tisztelt Borbély László Képviselő Úr!
Válaszolok becsületembe és családom becsületébe gázoló kérdéseidre, melyeket előző
testületi ülésen rám vonatkoztattál.
Az előbb felolvasott keresettől, feljelentéstől eltekintek, nem kívánok azonosulni az
általad megfogalmazott stílussal. Ez nem az én világom. A ”Ki a ….. vagy te? ”Mi a
…. –t képzelsz magadról?” stb.
2010. október 3-án 363-an gondolták úgy, hogy engem választanak meg Nagyoroszi
polgármesterének. Amikor elvállaltam az indulást, akkor is és most is Nagyoroszi érdekeit
szem előtt tartva végzem dolgom. Meggyőződésem, lehet „mutyi” nélkül is végezni
munkát, sőt csak így lehet – érdemes. Polgármester a falu irányítását, a Jegyző Úr a
falu vezetését végzi összhangban.
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Kérlek, nézz vissza az elmúlt másfél évre, képviselői munkád eredményeire, és kérdezd
meg magadtól, mit tettél! Ki adott felhatalmazást, hogy egy falu közösségével szemben
megengedd magadnak, hogy képviselőhöz méltatlan, zavarkeltő magatartást tanúsíts?
Tisztelt Borbély László Képviselő Úr! Megkérlek! Tartsd tiszteletben az önkormányzati
munkát, testületi üléseket. Felesleges zaklatástól, idegességtől kíméld meg őket! Ők egy
falu közigazgatását végzik!
Többször említetted testületi üléseken: ” Ez az én falum - mit képzelsz te?”
Képviselő Úr! Ez a Mi falunk. A közös tortából mindenki a hozzátett munkájával
arányosan szeleteljen!
Borbély László cselekményei nyilvánvalóan jogellenesek és veszélyesek a társadalomra a
fentiekben kifejtettek okán. Az elkövető nyilvánvalóan tudatában volt az elhangzottak
súlyának, és nincs az a magánérdek vagy bármely közérdek, amely ilyen kifejezések,
állítások alkalmazását indokolná, különösen egy testületben a személyemmel szemben,
ahol álláspontom többségi véleménnyel leszavazható, bármely indítványom, többségi
döntéssel elvethető. A demokrácia és a véleménynyilvánítási szabadság törvényi szabályai
alkalmazásával, bármely polgár, de különösen egy választott tisztségviselő számára a
kívánt eredmény elérhető, törvényes eszközökkel is, és más becsületének, jó hírnevének,
emberi méltóságának megsértése nélkül.
b) Dr. Varga Tibor körjegyző részletesen ismerteti a 2012. majális elszámolását, ezt
követően a képviselőtestület vita nélkül nyílt szavazással 5 igen szavazattal tartózkodás és
ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozza:

23/2012. (06.11.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi majális
elszámolását jóváhagyja.
c) Dr. Varga Tibor körjegyző ismerteti Kozák Katalin kérelmét a néptáncos gyermekek
erdélyi utazásáról.
Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül nyílt szavazással 5 igen szavazattal
tartózkodás és ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozza:

24/2012. (06.11.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
gyermekek erdélyi utazására a buszköltségre 400.000 Ft-ot hagy jóvá.

néptáncos

d) Dr. Varga Tibor körjegyző ismerteti, a rétsági ügyeleti rendszerrel kapcsolatos
határozati javaslatot.
Ezt követően a képviselőtestület vita nélkül nyílt szavazással 5 igen szavazattal
tartózkodás és ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozza:

25/2012. (06.11.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a rétsági
ügyeleti rendszerhez, vállalja a közbeszerzési eljárás költségeit, valamint az OEP
finanszírozáson felül az önkormányzati hozzájárulást lakosság arányosan, továbbá
a közbeszerzési bizottság kijelölésére Rétság Város Képviselő-testületét javasolja.
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