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Készült:  2013. február 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről 
 
 
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint, Gönczöl József polgármester, Borbély László, Hauszmann 

Gábor, Kissné Unatényi Katalin, Szorcsik Attila, Varga István képviselők, a 
meghívott, dr. Varga Tibor jegyző valamint 3 helyi lakos érdeklődő 

 
Gál József képviselő igazoltan van távol. 
 
Gönczöl József polgármester az ülés megnyitása után javasolja hitelesítőnek Hauszmann Gábor 
és Szorcsik Attila képviselőket. 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal hitelesítőnek Hauszmann Gábor és Szorcsik Attila 
képviselőket választja. 
 
Gönczöl József polgármester ismerteti a napirendet és javasolja, hogy 2. napirendi pont az 
SzMSz rendelet módosítása legyen. 
 
 
1. Tisztségviselők választása 

2.   SzMSz rendelet módosítása 

 

Ezt követően a képviselő-testület a napirendet 6 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül elfogadja. 
 
 
1.   Tisztségviselők választása 

Gönczöl József polgármester bejelenti, hogy Kissné Unatényi Katalin írásban lemondott a 
Pénzügyi Bizottság elnökségéről és tagságáról. Bejelenti, hogy alpolgármesternek Gál Józsefet 
javasolja, aki felhatalmazta, hogy bejelentse, eltekint a zárt ülés tartásától. Ezt követően 
szavazatszámláló bizottságra tesz javaslatot: Varga István elnökként, Hauszmann Gábor 
tagként, Szorcsik Attila tagként való megválasztására. Mindhárom személy kijelenti, hogy nem 
kéri zárt ülés elrendelését. 
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Más javaslat nem lévén, a Képviselő-testület nyílt szavazással hat igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

     6/2013. (02.06.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szavazatszámláló 
bizottság elnökének Varga Istvánt, tagjának Hauszmann Gábort és Szorcsik Attilát 
választja.  

Ezt követően Gönczöl József polgármester a titkos szavazás lebonyolítására szünetet rendel 
el. 

A szünet után Varga István a titkos szavazás jegyzőkönyve alapján bejelenti, hogy 3 nem 
szavazat, 2 igen szavazat és 1 érvénytelen szavazat született; a szavazás törvényes és 
eredménytelen volt. 

Ezt követően a Képviselő-testület egyhangúlag, tartózkodás és ellenvélemény nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 

      7/2013. (02.06.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármester 
választásról készült jegyzőkönyvet jóváhagyja.  

Ezt kövezően Gönczöl József polgármester a Szociális Bizottságba Dr. Vártok Zoltán 
helyére Hauszmann Gábort, a Pénzügyi Bizottság élére Varga Istvánt javasolja - aki nem 
vállalja az elnöki tisztséget - tagnak, pedig Csomor Andrást. Egyikőjük sem kéri zárt ülés 
tartását. 
Ezt követően a Képviselő-testülete 4 nem szavazattal 2 igen szavazattal tartózkodás nélkül 
Csomor András tagságát elveti, helyére Borbély Lászlót javasolja, aki szintén lemond a zárt 
ülés tartásáról. 

Ezt követően a Képviselő-testület egyhangú nyílt szavazással tartózkodás és ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 

      8/2013. (02.06.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális Bizottságba 
Hauszmann Gábort tagnak, a Pénzügyi Bizottságba Szorcsik Attilát a Bizottság 
elnökének, Borbély Lászlót és Varga Istvánt tagnak megválasztja.  

 
2.  SzMSz - rendelet módosítása 
 

Gönczöl József polgármester javaslatot tesz az SzMSz rendelet módosítására 
 

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 8/2010. (XI.05.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
3/2013.(II.11.) önkormányzati rendeletet 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény 
nélkül jóváhagyja. 
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Ezt követően Varga István képviselő interpellál: javasolja, hogy a 67/2012. számú 
határozatot a Képviselő-testület helyezze hatályon kívül. 

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

 
9/2013.(02.06.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
    Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 67/2012. (12.13.) számú 

képviselő-testületi határozatot hatályon kívül helyezi.  
 

 
 

Ezt követően Gönczöl József polgármester az ülést berekeszti 
 

 
 

 

 

 

 


