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Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testülete 
 
 
 
 
 

7. s z á m ú 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 

 
Készült:  2012. október 8-án 17 órakor megtartott képviselő-testületi ülésről 
 
 
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint, Gönczöl József polgármester, Borbély László, Gál József, 

Koncz László, Szorcsik Attila, Dr. Vártok Zoltán képviselők, a meghívott, dr. 
Varga Tibor körjegyző, valamint 10-12 helyi lakos érdeklődő 

Kissné Unatényi Katalin 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 Dr. Vártok Zoltán és Koncz László 
képviselőket. 
Megkérdezi, van-e valakinek más javaslata. 
Miután más javaslat nem volt, a képviselő-testület 6 igen szavazattal hitelesítőnek Dr. Vártok 
Zoltán és Koncz László képviselőket választja. 
 
Gönczöl József polgármester ismerteti a napirendet a meghívó szerint,  
 
1. Beszámoló az önkormányzat 2012. I. féléves pénzügyi helyzetéről 

2. Különfélék 

 
Ezt követően a képviselőtestület a meghívó szerinti napirendet 6 igen szavazattal tartózkodás 
ellenszavazat nélkül elfogadja. 
 

1.  Beszámoló az önkormányzat 2012. I. féléves pénzügyi helyzetéről 

 

Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül nyílt szavazással 6 igen szavazattal tartózkodás és 
ellenvélemény nélkül jóváhagyja a 8/2012. (X.12.) önkormányzati rendeletet az 
önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012. (II.16.) rendelet 
módosításáról: 

 
Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül nyílt szavazással 6 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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38/2012. (10.08.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 
önkormányzat 2012. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót. 
 
 

2.  Különfélék 
 

a) Gönczöl József polgármester ismerteti a közbeszerzési határozati javaslatot. 

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

39/2012. (10.08.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

A szóban forgó szociális alapszolgáltatások pályázathoz kapcsolódóan megkezdjük a 
közbeszerzési eljárás lefolytatását 
A projekt címe és kódszáma: 
Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Nagyoroszi községben 
ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0025 

A közbeszerzési eljárás fajtája: 
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás; a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény 122. § (7) bekezdése szerint 

Az alkalmazott bírálati szempont: 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

Közbeszerzési döntőbizottság tagjai: 
Pénzügy: Pálokné Busai Zsuzsanna 
Műszaki: Nagy Attila 
Tanácsadó: dr. Kovács Péter 
 
Az ajánlati felhívást a következő vállalkozásoknak javasoljuk megküldeni: 

Deák Kft. 3181 Karancsalja, Rákóczi u. 128. Ü.vez. Deák János Tel: 06-20-9288760 
Adósz: 13407287-2-12   Cgjsz: 1209004-555  
OTP  1174100020162469 

Polimer Házak Kft 3182 Karancslapujtő, Rákóczi u. 207.  Göröcs Endre 
Tel: 70-9406474  Adósz: 24107307-2-12   Cgjsz: 12-09-008176 
Citi Bank 10800014-8000000613430296 

Győri István egyéni vállalkozó, 3100 Salgótarján, Faiskola út 9. 
Adószám: 64008910-2-32, vállalkozói ig: ES-196442, KAMARAI SZÁM: 
24A12747, VÁLLALKOZÓI NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 8455368,  
VOLKSBANK 14100639-19516960-71000007 
 
 

b) Gönczöl József polgármester ismerteti a Nagyoroszi Polgárőr Egyesület kérelmét  

Ezt követően a képviselő-testület rövid vita után nyílt szavazással 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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40/2012. (10.08.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Nagyoroszi Polgárőr Egyesület 2645 
Nagyoroszi, Kertész út 45. 5. számú irodáját székhelyként használja. Felajánlható 
garázsról később dönt. 
 
 

c) Dr. Varga Tibor körjegyző ismerteti a Kincstár által a Művelődési Ház megszüntetésére 
kért okirat módosításait. 

Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás 
nélkül 2 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

41/2012. (10.08.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
A Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár megszüntetésének módosító 
okiratait jóváhagyja. 
 

 
d) Gönczöl József polgármester bejelenti, hogy az általános iskoláról való vitát a szétosztott 

anyag alapján is a következő ülésen vitassuk meg  

 

e) Dr. Varga Tibor körjegyző javasolja, hogy az óvoda felújítására további 550.000,- Ft-ot 
szavazzon meg a testület az óvodavezető kérelmére. 

Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül nyílt szavazással 6 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

42/2012. (10.08.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
A Képviselő-testület a Nefelejcs Óvoda felújítására további 550.000 Ft-ot állapít 
meg. 

 

f) Dr. Varga Tibor körjegyző javasolja a Bursa Hungaricához való csatlakozást. 

Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül nyílt szavazással 6 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

43/2012. (10.08.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
A Képviselő-testület jóváhagyja a Bursa Hungaricához való csatlakozást. 

 

g) Gönczöl József polgármester és dr. Varga Tibor körjegyző 300.000 Ft jutalomkeret 
megállapítását kéri a Körjegyzőség részére a népi kezdeményezés miatt kialakult többlet 
munka miatt. A Képviselő-testület rövid vita után a döntést elhalasztja. 

 

h) Borbély László képviselő írásban beadott interpellációjára Gönczöl József válasz 
szóban és írásban. Az interpellációt és a választ jelen jegyzőkönyvhöz csatolja. 

 

i) Dr. Varga Tibor körjegyző javasolja, hogy a Nagyoroszi kiskönyvre további 100.000 Ft-
ot szavazzon meg képviselő-testület. 
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