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Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testülete 
 
 
 
 
 

1. s z á m ú 
 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 

 
Készült:  2013. január 23-án 17 órakor megtartott képviselő-testületi ülésről 
 
 
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint, Gönczöl József polgármester, Borbély László, Gál József, 

Kissné Unatényi Katalin, Szorcsik Attila, képviselők, a meghívott, dr. Varga Tibor 
körjegyző és Walter Károly HVB elnök, valamint kb. 15 helyi lakos érdeklődő 

 
Gönczöl József polgármester az ülés megnyitása után bejelenti, hogy dr. Vártok Zoltán 
képviselő lemondott képviselői mandátumáról. Ezt követően felkéri Walter Károlyt a Helyi 
Választási Bizottság elnökét a két új képviselő: Hauszmann Gábor és Varga István felesketésére.  
 
Az eskütétel után Gönczöl József polgármester javasolja hitelesítőnek Hauszmann Gábor és 
Varga István képviselőket. 
Megkérdezi, van-e valakinek más javaslata. 
Miután más javaslat nem volt, a képviselő-testület 7 igen szavazattal hitelesítőnek Hauszmann 
Gábor és Varga István képviselőket választja. 
 
Gönczöl József polgármester ismerteti a napirendet azzal, hogy az 5. napirendi pont a 
hulladékgazdálkodási rendelet módosítása, a 6. napirendi pont a Gyermekjóléti Szolgálat 
okiratainak módosítása legyen. 
 
1. Közös Hivatallal kapcsolatos okiratok 

2.   Belső ellenőrzés 

3.   Háziorvosi szerződés 

4.   DMRV-vel megállapodás vagyonrész vásárlásáról 

5.   Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása 

6.  Gyermekjóléti Szolgálat okiratainak módosítása 

 

Ezt követően a képviselő-testület a napirendet 7 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül elfogadja. 
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1.   Közös Hivatallal kapcsolatos okiratok 

Az 1. napirendi pont keretében az írásban kiküldött anyagokkal kapcsolatosan elhangzott 
kérdések, majd válaszok után a képviselő-testület vita nélkül, nyílt szavazással 7 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozza: 

   
     1/2013. (01.23.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagyoroszi – Horpács  
Községek Körjegyzőségének megszüntető okiratát, Nagyoroszi - Horpács-Pusztaberki 
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodást, az új Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja.   

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 1/2010. (II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
1/2013.(I.24.) önkormányzati rendeletet 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény 
nélkül jóváhagyja. 

 
 

2.  Belső ellenőrzés 
 

Gönczöl József polgármester javaslatot tesz a Belső Ellenőrzési Társuláshoz való 
csatlakozásra a kiküldött írásos anyag alapján. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület vita és hozzászólás nélkül nyílt szavazással 7 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
2/2013. (01.23.)számú Képviselő-testületi határozat 
 
Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttműködéséről szóló mód. 1977. évi CXXXV. törvény 2.  §-ában 
kapott felhatalmazás alapján úgy határoz, hogy a kötelező belső ellenőrzési 
feladatokat  
                                              2013. január 1-jétől 

Érsekvadkert Község Önkormányzatának gesztorságával megalakításra kerülő 
mikrotérségi társulásban – mint csatlakozó tagönkormányzat – látja el. 

 
       

3.   Háziorvosi szerződés 

 
Gönczöl József polgármester a háziorvosi tevékenységről szóló szerződést. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület vita és hozzászólás nélkül nyílt szavazással 7 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

 
3/2013.(01.23.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a SANO-TEAM BT-vel 
az egészségügyi feladat-ellátási szerződést a háziorvosi tevékenységre jóváhagyja.  
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 4.  DMRV-el megállapodás vagyonrész vásárlásáról 
 

Gönczöl József polgármester ismerteti az írásban megküldött részvény adásvételi 
szerződést a DMRV-vel. 

 
Ezt követően a Képviselő-testület vita és hozzászólás nélkül nyílt szavazással 7 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

4/2013.(01.23.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a DMRV 
Duna Menti Regionális Vízmű Zrt-vel kötendő 1 db 11.000,- Ft-os névértékű 
részvény adásvételi szerződést.  

 
 

5.  Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása 

Gönczöl József polgármester ismerteti a z írásban megküldött anyagot a 
hulladékgazdálkodási rendelet módosításáról. 

 
Ezt követően a Képviselő-testület nyílt szavazással 7 igen szavazattal tartózkodás nélkül 
jóváhagyja a 2/2013. (I.24.) önkormányzati rendeletet a helyi hulladékgazdálkodásról szóló 
2/2009.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról.  
 

 

6.  Gyermekjóléti Szolgálat okiratainak módosítása 

Gönczöl József polgármester ismerteti a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti Szolgálat Alapító 
okiratainak módosítását. 

Ezt követően a Képviselő-testület vita és hozzászólás nélkül nyílt szavazással 7 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

5./2013.(01.23.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-Nógrád 
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Alapító Okiratának és Társulási 
Megállapodásának 3. számú módosítását jóváhagyja.  

 
 

Gönczöl József polgármester felolvassa Darabos Józsefné levelét, melyet a polgármesterhez és 
a Képviselő-testülethez címzett. 

Majd Varga István képviselő megkérdezi a körjegyzőt, hogy hány bírósági eljárás van az 
Önkormányzat ellen folyamatban.  

A válasz elhangzása után Gönczöl József polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése, 
miután nem volt, az ülést berekeszti. 
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