Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testülete

12. s z á m ú

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

2012. december 13-án 17 órakor megtartott képviselő-testületi ülésről

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint, Gönczöl József polgármester, Borbély László, Gál József,
Kissné Unatényi Katalin, dr. Vártok Zoltán, Szorcsik Attila, képviselők, a
meghívottak, dr. Varga Tibor körjegyző, valamint kb. 18 helyi lakos érdeklődő
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 Kissné Unatényi Katalin és Gál József
képviselőket.
Megkérdezi, van-e valakinek más javaslata.
Miután más javaslat nem volt, a képviselő-testület 6 igen szavazattal hitelesítőnek Kissné
Unatényi Katalin és Gál József képviselőket választja.
Gönczöl József polgármester bejelenti, hogy Koncz László képviselő képviselői mandátumáról
írásban lemondott. A bejelentést a Képviselő-testület egyhangúlag tudomásul vette.
Gönczöl József polgármester ismerteti a napirendet a meghívó szerint.
Ezt követően a képviselőtestület a meghívó szerinti napirendet egyhangúlag elfogadja.
1. Bursa Hungarica pályázatok
2. Esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata
3. Közös Hivatal létrehozása
4. Vállalkozási szerződés
5. Belső ellenőrzési terv elfogadása
6. Könyvtár helyzete
7. Katasztrófavédelmi Őrs kialakítása
8. Adósságrendezési eljárás
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A napirendek tárgyalása előtt Gönczöl József polgármester tájékoztatót tart a helyi politikai
helyzetről.
1. Bursa Hungarica pályázatok
Gönczöl József polgármester javaslatot tesz az adható támogatásra. Ezt követően a képviselőtestület rövid vita után, nyílt szavazással 6 igen szavazattal tartózkodás és ellenvélemény
nélkül az alábbi határozatot hozza:

58/2012. (12.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica az
alábbi ösztöndíjasokat és sorrendet állapítja meg: 1. Virág Martin 2. Szabó Kornél
3. Dávid Viktória 4. Misányi Júlia 5. Gere Balázs 6. Berki Dalma 7. Kapcsos Dávid
8. Janik Vitor 9. Szajbert Enikő. Valamennyiük részére 5-5.000 Ft/hó ösztöndíjat
állapít meg 10 hónapon keresztül.
Siklósi Szabina kérelmét elutasítja, mivel „B” típusú pályázat feltételeinek nem felel
meg. Részére az önkormányzat közvetlen kifizetéssel 5.000 Ft/hó támogatást
állapít meg 10 hónapon keresztül.
2. Esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata
Az előterjesztést valamennyi képviselő írásban kézhez kapta, kérdés, vélemény nincs.
Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül nyílt szavazással 6 igen szavazattal, tartózkodás
és ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozza:

59/2012. (12.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az esélyegyenlőségi
terv felülvizsgálatát jóváhagyja.
3. Közös Hivatal létrehozása
Az előterjesztést valamennyi képviselő írásban kézhez kapta, kérdés, vélemény nincs.
Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül nyílt szavazással 6 igen szavazattal, tartózkodás
és ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozza:

60/2012. (12.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagyoroszi-HorpácsPusztaberki Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló Alapító Okiratát
jóváhagyja azzal, hogy az aljegyzőt a körjegyző nevezi ki a polgármesterek
egyetértése mellett.

4. Vállalkozási szerződés
Az előterjesztést valamennyi képviselő írásban kézhez kapta. Képviselői indítvány, hogy
elsősorban oroszi vállalkozók legyenek az alvállalkozók.
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Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül. nyílt szavazással 5 igen szavazattal, 1
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

61/2012. (12.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Idősek Otthona”
megépítésére a vállalkozási szerződést jóváhagyja azzal, hogy az alvállalkozók
elsősorban Nagyoroszi vállalkozók legyenek.
5. Belső ellenőrzési terv elfogadása
Az előterjesztést valamennyi képviselő írásban kézhez kapta, kérdés. vélemény nincs.
Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül nyílt szavazással 6 igen szavazattal, tartózkodás
és ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozza:

62/2012. (12.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi belső
ellenőrzési tervet jóváhagyja.
6. Könyvtár helyzete
A képviselők írásban megkapták a kultúráért felelős államtitkár levelét, majd a polgármester
ismerteti a határozati javaslatot, mely szerint” A 28/2012(08.30.) számú határozat ellen benyújtott
törvényessége észrevételt a képviselő-testület elfogadja azzal, hogy a Művelődési Ház és
Könyvtár, mint intézményt 2012. november 30.-ával jogutód nélkül megszünteti a már elfogadott
megszüntető okirat szerint, és a könyvtárt szakfeladatként működteti tovább.”
Ezt követően a képviselő-testület rövid vita után nyílt szavazással 3 igen szavazattal, ( Gönczöl,
Szorcsik, Gál) 3 ellenszavazattal( Borbély,Dr. Vártok, Kissné ) a határozati javaslatot elutasítja.
7. Katasztrófavédelmi Őrs kialakítása
Az előterjesztést valamennyi képviselő írásban kézhez kapta, kérdés, vélemény nincs.
Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül nyílt szavazással 6 igen szavazattal, tartózkodás
és ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozza:

63/2012. (12.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a katasztrófavédelmi
őrs létrehozására 85.720,- Ft-ot biztosít.
8. Adósságrendezési eljárás
Az előterjesztést valamennyi képviselő írásban kézhez kapta, kérdés, vélemény nincs.
Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül nyílt szavazással 6 igen szavazattal, tartózkodás
és ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozza:

64/2012. (12.13.) számú Képviselő-testületi határozat
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1. Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő- testülete kijelenti, hogy 2012, december
12-én A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásról szóló 1996. évi XXV. törvény
szerint adósságrendezési eljárás alatt nem áll.
2. Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testülete a Magyarország 2012. évi
központi költségvetésről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 76/C. §-ban foglaltakra
figyelemmel kinyilvánítja, hogy a törvényben írt feltételekkel tartozásai megfizetéséhez
igénybe kívánja venni az állam által biztosított, egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési
támogatást, azon adósságelemek tekintetében, amelyekre a költségvetési törvény a
támogatás igénybevételét lehetővé teszi.
3. Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő – testülete a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény 286. § alapján hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt
adósságelemek tőke és járulékrészét, valamint egyéb költségeit az önkormányzat helyett az
állam közvetlenül megfizesse a hitelezőnek vagy a kölcsönnyújtónak.
4. Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő – testülete hozzájárul, hogy 76/C. §
szerinti adósságkonszolidáció során a Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az
önkormányzatra vonatkozó, a törlesztéshez szükséges adatokat, információkat,
megismerje és kezelje.
5. Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő – testülete kijelenti, hogy az
önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel, vagy egyéb számlaköveteléssel,
szerződéssel, ami kifejezetten a konszolidációval érintett adósságelemhez kapcsolódik,
illetve annak fedezetére, vagy teljesítés biztosítékául szolgál és e betét, vagy számlakövetés
összegét – legfeljebb az ahhoz kapcsolódó adósságelem összegének mértékéig – 2012.
december 28-i dátummal az állam által megjelölt számlára átutalja.
6. Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő – testülete felhatalmazza a
polgármestert és a körjegyzőt, hogy az önkormányzat nevében:
- a hitelezők/kölcsönnyújtók által az érintett adósságelemek tőke és járulékrészéről,
valamint egyéb költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírják
- a költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges adatokat a
Magyar Államkincstár felé és ahhoz csatolja a szükséges nyilatkozatokat, egyéb
dokumentációkat
- a költségvetési törvény 76/C. § (10) bekezdésében meghatározott megállapodást
megkösse, amennyiben az államháztartásért felelős miniszter kezdeményezi

A javaslatok között Kissné Unatényi Katalin kéri, hogy az iskola átvétele után is használhassák a
HEMO-t.
A Képviselő-testület egyhangúlag támogatja a kérést.
Gönczöl József polgármester javasolja, hogy Tóth Gábor a honlappal kapcsolatos
tevékenységéért bruttó 50.000 Ft-ot kapjon.
Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül nyílt szavazással 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozza:

65/2012. (12.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth Gábor részére a
honlappal kapcsolatos tevékenységéért bruttó 50.000,- Ft –ot biztosít.
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Ezután Gönczöl József polgármester az orvosi rendelő pályázatot ismerteti.
Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül nyílt szavazással 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozza:

66/2012. (12.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az „Egészségügyi
alapellátás fejlesztése Nagyorosziban” című projekt megvalósításával. A projekt
megvalósítása érdekében pályázatot nyújt be az alábbiak szerint:
- A projekt címe: Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nagyorosziban
- A projekt megvalósítási helyszínei: 2645 Nagyoroszi, Felszabadulás út 30. –
hrsz.: 397/1
- A pályázat kódszáma: ÉMOP – 4.1.1/A -12
- A projekt összes költsége a pályázattal megegyezően: 60.000.000 Ft
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége, pályázattal
megegyezően: 60.000.000 Ft
- A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész számszerű összegét
és forrásait (saját forrás, hitel, egyéb) a pályázattal, illetve a támogatói döntéssel
megegyezően: 0 Ft, azaz Nulla forintot Nagyoroszi Önkormányzata saját
forrásból biztosítja.
- A pályázat benyújtásakor a ROP forrásból származó támogatás igényelt összege
a pályázattal megegyezően: 60.000.000 Ft
- Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a ROP
forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén a szükséges önrész összegét a
költségvetésében elkülöníti.
- Nagyoroszi Község Önkormányzat, mint az egészségügyi intézmény
tulajdonosa, valamint az intézmény szakmai vezetése támogatja és biztosítja a
projekt által kitűzött célok hosszú távú (5 éven túli) fenntartását.

Gönczöl József polgármester tájékoztatja a Képviselő- testületet, hogy 2 év óta sem a
polgármester, sem a jegyző szabadságukat nem tudták kivenni. Ez sokba kerül az
Önkormányzatnak. A jegyző az ülés folytatását kéri. Majd a következő javaslat tárgyalása után
Kissné Unatényi Katalin javasolja, hogy mindkettejük részére 1.5-1.5 havi szabadságot váltson
meg az Önkormányzat.
Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül nyílt szavazással 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

67/2012. (12.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester és a
jegyző szabadságából 1.5-1.5 hónapot megvált.

Gönczöl József tájékoztatja a testületet, hogy a falugyűlést december 20-ára tervezte, A
képviselő-testület egyhangúlag a jövő év elejére halasztja. A körjegyző figyelmezteti a testületet.,
hogy minden évben kötelező közmeghallgatást tartatni.
Gönczöl József ezt követően zárt ülést rendel el Szajbert Flórián adóelengedési kérelmének
ügyében. Egyidejűleg elrendeli a zárt ülés jegyzőkönyvének jelen jegyzőkönyvhöz való csatolását.
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