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Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testülete 
 
 
 
 

3. s z á m ú 
 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
 
Készült: 2013. február 18-án 16 órakor megtartott képviselő-testületi ülésről 
 
 
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint, Gönczöl József polgármester, Borbély László, Hauszmann 

Gábor, Kissné Unatényi Katalin, Szorcsik Attila, Gál József, Varga István 
képviselők, a meghívott, dr. Varga Tibor jegyző valamint 12 helyi lakos érdeklődő 

 
  
Gönczöl József polgármester az ülés megnyitása után javasolja hitelesítőnek Hauszmann Gábor 
és Gál József képviselőket. 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal hitelesítőnek Hauszmann Gábor és Gál József 
képviselőket választja. 
 
Gönczöl József polgármester ismerteti a meghívó szerinti napirendi pontokat. 
 
1. 2013. évi költségvetés megtárgyalása, elfogadása 

2. Belső Ellenőrzés 2013. évi ellenőrzési tervének elfogadása 

3. Alapító okirat módosítása 

4. Különfélék 

 

Ezt követően a Képviselő-testület a napirendet 7 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül elfogadja. 
 
 
1.   2013. évi költségvetés megtárgyalása, elfogadása 

Gönczöl József polgármester ismerteti az írásban megküldött költségvetés tervezetét. Dr. 
Varga Tibor jegyző ismerteti a pénzügyi bizottság jegyzőkönyvét, valamint az iskola 
igazgatójának és az óvodavezető levelét a 4 havi kiemelt munkavégzésért járó kereset 
kiegészítés kifizetésére való kérelmét. Ezt követően a Képviselő-testület részletesen megvitatja 
a költségvetést és egyhangú, egyenkénti nyílt szavazással az alábbi változtatásokat javasolja. A 
majális kiadása 700 000 Ft, a szüreti bál 400 000 Ft, a zöld útra 50 000 Ft-ot biztosítsunk, az 
újság 4 alkalommal jelenjen meg, a sporttámogatás 1 000 000 Ft közvetlen támogatás és 
500 000 Ft sportöltőző tetőfelújításra legyen, majd ezt követően nyílt szavazással 7 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellen vélemény nélkül a módosításokkal egységes szerkezetben 
jóváhagyja a 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről. 
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Ezt követően a Képviselő-testület nyílt szavazással 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellen 
vélemény nélkül az alábbi határozatot hozza.  

 

10/2013.(02.18) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Börzsöny Általános Iskola 
részére a 4 hónapra járó kereset kiegészítés összegét 252 000 Ft + járadék, a Nefelejcs 
Óvoda részére189 000 Ft + járadék összegben állapítja meg a tartalék terhére. 

 

 

2. Belső Ellenőrzés 2013. évi ellenőrzési tervének elfogadása 
 
Gönczöl József polgármester ismerteti az írásban megküldött anyagot.  
 
Ezt követően a Képviselő-testület vita és hozzászólás nélkül, nyílt szavazással 7 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

11/2013.(02.18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Nagyoroszi Község Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt tartalommal 
elfogadja az önkormányzat 2013. évre vonatkozó Belső Ellenőrzési tervét, egyben utasítja 
a jegyzőt, hogy az éves tervben foglaltak végrehajtását folyamatosan kísérje figyelemmel és 
szükség szerint tegyen javaslatot a módosításra vonatkozóan. 

 
 
3.  Alapító okirat módosítása 

 
Gönczöl József polgármester ismerteti az írásban megküldött anyagokat. 
 

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

12/2013.(02.18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Nagyoroszi Község Képviselő-testülete 2013. február 28-ával megszünteti a Nagyoroszi-
Horpács Községek Körjegyzőségét. A megszüntető okiratot elfogadja, egyben jóváhagyja 
2013. március 1-jei hatállyal a Nagyoroszi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító 
Okiratát. 

 
 
 
4. Különfélék 

 
Gönczöl József polgármester ismerteti a Rétsági Mentőszolgálat mentőfelszerelés 
megvásárlására irányuló kérelmét.  
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Ezt követően a Képviselő-testület vita és hozzászólás nélkül, nyílt szavazással 7 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 
13/2013.(02.18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétsági Mentőállomás 
részére mentőfelszerelések vásárlására 25 000 Ft-ot biztosít a tartalékkeret terhére.  

 

Ezt követően képviselői kérdés merült fel az alpolgármester választás és népi kezdeményezéssel 
kapcsolatban. A válaszban elhangzik, hogy a két kérdés megoldására a soron következő ülésen 
kerül sor. 

 
Ezt követően Gönczöl József polgármester megkérdezi van-e valakinek más kérdése, 
interpellációja. Miután nem volt, az ülést berekeszti. 
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