
1 

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testülete 
 
 
 
 
 

9. s z á m ú 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 

 
Készült:  2012. november 15-én 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 24 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 Gál József és Koncz László képviselőket. 
Megkérdezi, van-e valakinek más javaslata. 
Miután más javaslat nem volt, a képviselő-testület 6 igen szavazattal hitelesítőnek Gál József és 
Koncz László képviselőket választja. 
 
Gönczöl József polgármester ismerteti a napirendet a meghívó szerint. 
 
1. A 2013. évi költségvetési koncepció 

2.   Belső ellenőrzéssel kapcsolatos állásfoglalás 

3.   Idősek otthona építési vállalkozójának kiválasztása 

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

1.   A 2013. évi költségvetési koncepció 

      Gönczöl József polgármester ismerteti az írásban kiküldött koncepciót.  

Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül nyílt szavazással 5 igen szavazattal, 1 
ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza: 

   
     47/2012. (11.15.) számú Képviselő-testületi határozat 
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         Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagyoroszi Község          
         Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepcióját jóváhagyja.   

 
 

2.  Belső ellenőrzéssel kapcsolatos állásfoglalás 
 

A kiküldött írásos anyag alapján hozzászólás nem volt. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület rövid vita után nyílt szavazással 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

48/2012. (11.15.)számú Képviselő-testületi határozat 
 
1. Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben                   
    ismertetett bizonytalansági tényezők és körülmények miatt Nagyoroszi Község 
    Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2013. évi belső  
    ellenőrzési tervének jóváhagyását későbbi időpontra halasztja. 

2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy Nagyoroszi Község önkormányzat és 
    irányítása alá tartozó szervei 2013. évi belső ellenőrzési tervének tervezetét 2012.       
    december  31-ig terjessze a Képviselő-testület elé. A Képviselő-testület  
    kinyilvánítja, hogy továbbra is a Balassagyarmat Kistérség Belső Ellenőrzési    
    Társulásához kíván tartozni. 

    Felelős: Dr. Varga Tibor körjegyző 
    Határidő: 2012. december 31. 

  
          

3.   Idősek otthona építési vállalkozójának kiválasztása 
 

Az írásban kiküldött előterjesztés rövid vitája után a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 
ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
 

49/2012. (11.15.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

1. Nagyoroszi Község Önkormányzata által „Idősek Napközi Otthona – Nagyoroszi”         
    tárgyban meghirdetett Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli           
    tárgyalásos közbeszerzési eljárás során a Deák Kft., Győri István egyéni vállalkozó, 
    Polimer Házak Kft. ajánlati kötöttséggel terhelt ( végső) ajánlata érvényes. 

2. A Képviselő-testület a bírálati szempont szerinti legalacsonyabb összegű  
    ellenszolgáltatást benyújtót, azaz  

    Ajánlattevő neve:     Polimer Házak Kft. 
    Székhelye:               3182 Karancslapujtő, Rákóczi u. 207. 
    Ajánlati ára:             47.365.000 + ÁFA 

    ajánlattevőt hirdeti ki nyertesnek. 

 
  
 4.  Különfélék 
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   a) Gönczöl József polgármester az Önkormányzat 2012. III. negyedévi beszámolóját    
terjeszti a Képviselő-testület elé, amely 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
50/2012. (11.15.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
      Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagyoroszi Község          
      Önkormányzata 2012. III. negyedévi helyzetéről szóló beszámolót jóváhagyja.   

 
      

  b)  Az írásban kiküldött anyag, melyben szerepel a törvényességi észrevétel és az arra adott 
ellenvélemény is.  A Képviselő-testület hosszas vita után nyílt szavazással 3 igen 
szavazattal (Koncz László, Dr. Vártok Zoltán és Borbély László) 3 nem szavazattal ( 
Gönczöl József, Gál József és Szorcsik Attila) az alábbi határozatot hozza: 

 
51/2012. (11.15.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei   
Kormányhivatal törvényességi észrevételét (A művelődési Ház, mint intézmény 
megszüntetésével kapcsolatban.) nem fogadta el. 

 
 

  c)   Dr. Varga Tibor körjegyző ismerteti Heier Attila József Arany János Tehetséggondozó 
Programban való részvételét.   

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

52/2012. (11.15.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Heier Attila József   
tanuló Arany János Tehetséggondozó programban való részvételét elviekben 
támogatja, anyagi támogatást nem tud nyújtani. 

 
 

  d) Gönczöl József polgármester ismerteti Holma Zoltánné óvodavezető óvoda 
költségvetésének módosításával kapcsolatos kérelmét. 
 

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

53/2012. (11.15.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

      Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az óvoda 
költségvetésének belső átrendezéséhez a villany többletfogyasztás miatt. 

 
 

     e)  A képviselők tájékoztatást kapnak a Rétsági Kistérségi Társulással való tárgyalásokról, hogy               
a Társulás székhelye Nagyorosziban lenne, valamint a Szociális Szolgáltató Központ is.  
 
 

f) Gönczöl József polgármester ismerteti Gál Zsuzsanna levelét a szüreti bál       
elszámolásáról. 
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Ezt követően a Képviselő-testület rövid vita után nyílt szavazással 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

54/2012. (11.15.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szüreti bál   
költségvetéséből megmaradt 299.813 Ft-ot magyar ruhák varratására, az András-napi 
Néptánc Gálára valamint a Falumúzeum riasztó rendszerének kiépítésére és oda 
fűtőtestek beállítására engedélyezi felhasználni. 

 
 

g)  Dr. Varga Tibor tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy 173. 584 Ft-ot kellett elkölteni 
szakértői vélemény alapján a Zóka-féle házra, majd ismerteti a „Dolinák” Erdő 
Erdőbirtokossági Társulat kérelmét, mely szerint használhassák a „Nagyoroszi” nevet. 

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

55/2012. (11.15.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

      Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy  a   
      „Dolinák” Erdő Erdőbirtokossági Társulat nevében Nagyoroszi nevét használja. 
 
 

h)  Gönczöl József polgármester javasolja a futballpálya reflektorainak felújítását 500.000 Ft-
ért. 

 
Ezt követően a képviselő-testület rövid vita után nyílt szavazással 4 igen szavazattal, 2 
ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

56/2012. (11.15.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportpálya világításának 
többlet energia költségére 500.000 Ft-ot biztosít. 

 

Ezt követően Borbély László képviselő Garazsi József edző eltávolítását kifogásolja, ezen a 
véleményen van Koncz László és Gál József is, akik az eljárást nem tudják elfogadni. 

 
 

 i) Gönczöl József polgármester felveti Végh József szerkesztői helyzetét, bemutatja a 
jelenlévő Házy Attilát.  
 

Ezt követően a képviselő-testület rövid vita után nyílt szavazással 5 igen szavazattal, 1 
ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

57/2012. (11.15.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

      Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Házy Attilát az 
Oroszi Híradó szerkesztésével. 

 
 

j) Gönczöl József  polgármester felolvassa egy oroszi polgár Képviselő-testülethez írt  
levelét. 
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