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Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testülete 
 
 
 
 
 

6. s z á m ú 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 

 
Készült:  2012. augusztus 30-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 képviselők, a meghívott 
dr. Varga Tibor körjegyző, valamint 30-40 helyi lakos érdeklődő 

Dr. Vártok Zoltán igazoltan van távol. 
 
Gönczöl József polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, mivel a 7 testületi tagból 6 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 6 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 a napirendi pontokat. 
 
1. Művelődési Ház és Könyvtár, mint intézmény megszüntetés 

2. Beszámoló az iskola helyzetéről 

3. Beszámoló az óvoda tevékenységéről 

4. Különfélék 

 

1.  Művelődési Ház és Könyvtár, mint intézmény megszüntetés 

 
Gönczöl József polgármester előadja, hogy írásban megküldtük az anyagot. Ismerteti az 
alábbiakat: 
 
A Művelődési Ház és Könyvtárt, mint intézményt 2012. szeptember 1-jével szüntetjük meg. 
Az Önkormányzat a saját feladatok ellátását a Polgármester és az önkéntes segítők 
bevonásával kívánja tovább üzemeltetni. Ezt követően hosszú vita alakul ki. 
 
Képviselői javaslat, hogy a néptánc-oktató is a községgazdálkodáshoz kerüljön. 
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A képviselő-testület nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás nélkül 2 ellenszavazattal 
az alábbi határozatot hozza: 
 

  28/2012. (08.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Művelődési Ház és 
Könyvtárt, mint intézményt 2012. szeptember 1. napjával megszünteti, és a 
megszüntető okiratot egységes szerkezetben jóváhagyja azzal, hogy a néptánc-
oktató a községgazdálkodáshoz kerüljön.  
 

 
2.   Beszámoló az iskola helyzetéről 

 
Kissné Unatényi Katalin az iskola igazgatója írásban értékelte a 2011/12. tanévet, mely a 
képviselők részére megküldésre került. Ezt követően, a szavazás előtt Borbély László 
képviselő eltávozik az ülésteremből, majd a testület vita nélkül nyílt szavazással 5 igen 
szavazattal tartózkodás és ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 
  29/2012. (08.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Börzsöny Általános 
Iskola beszámolóját a 2011/12. tanévről jóváhagyja.  

 

 
3.   Beszámoló az óvoda tevékenységéről 

 
Borbély László képviselő visszatér az ülésterembe. A Nefelejcs Óvoda tevékenységéről az 
óvodavezető beszámolót készített, és ez a képviselők részére megküldésre került. 
 
Ezt követően testület vita nélkül nyílt szavazással 6 igen szavazattal tartózkodás és 
ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

  30/2012. (08.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nefelejcs Óvoda 
beszámolóját a 2011/12. nevelési évről elfogadja, egyben a logopédus támogatására 
további 200.000 Ft-ot jóváhagy.  

 
 
4.   Különfélék 
 

a) Gönczöl József polgármester ismerteti, hogy a Kistérségi Megállapodás 
módosításra került. Ezt követően, a testület vita nélkül nyílt szavazással 6 igen 
szavazattal tartózkodás és ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 
 

  31/2012. (08.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

A képviselő testület Rétság Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Megállapodását a Társulási Tanács 13/2012. (IV.26.) számú és 22/2012. 
(VI.14.) számú módosításaival egységes szerkezetben jóváhagyja. Megbízza a 
polgármestert az egységes szerkezetű Megállapodás aláírására. 
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b) Dr. Varga Tibor körjegyző ismerteti Buris Katalin, Hugyecz József és dr. Szabó 
Sándor ügyvéd megbízását.  

 
Ezt követően a képviselőtestület vita nélkül nyílt szavazással 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozza: 

   

32/2012. (08.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Buris Katalin 
megbízását a honlap elkészítésére és fenntartására, Hugyecz József megbízását a 
munkavédelmi-tűzvédelmi feladatok ellátására és dr. Szabó Sándor ügyvéd 
megbízását az Önkormányzat képviseletére jóváhagyja.  

 
c) Gönczöl József polgármester javasolja, hogy Végh Józsefet bízzuk meg a Nagyoroszi 

kiskönyv elkészítésével. 

Ezt követően a képviselőtestület vita nélkül nyílt szavazással 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

33/2012. (08.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagyoroszi 
kiskönyvre 100.000 Ft-ot biztosít.  

 
d) Gönczöl József polgármester ismerteti az RTDM-mel kötendő szerződést.  

Ezt követően a képviselőtestület vita nélkül nyílt szavazással 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

34/2012. (08.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az RTDM-mel 
kötendő turisztikai megállapodást nem támogatja. 

 

e) Kissné Unatényi Katalin kéri, hogy a Börzsöny Általános Iskola TÁMOP-os pályázatát 
a testület támogassa. 

Ezt követően a képviselőtestület vita nélkül nyílt szavazással 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

35/2012. (08.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete TÁMOP-3.1.4-12/2 
pályázatot az innovatív iskolák fejlesztésére támogatja azzal, hogy megbízza a 
polgármestert és az iskola-igazgatót a pályázaton való indulással. 

 

Ezt követően a polgármester szünetet rendel el, majd a szünet után zárt ülést rendel el 
hatósági ügy miatt, és elrendeli, hogy a zárt ülés jegyzőkönyvét jelen jegyzőkönyvhöz 
csatolják. 

f) Zárt ülés. 
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