Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testülete

4. s z á m ú
JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2013. március 25-én 16 órakor megtartott rendkívüli 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 20 helyi lakos érdeklődő

Gönczöl József polgármester az ülés megnyitása után javasolja hitelesítőnek Szorcsik Attila és
Gál József képviselőket.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal hitelesítőnek Szorcsik Attila és Gál József képviselőket
választja.
Gönczöl József polgármester ismerteti a meghívó szerinti napirendi pontokat azzal, hogy a 6.
napirendi pont a vagyonrendelet módosítása és a vagyongazdálkodási terv elfogadása legyen.
1. Döntés a Kistérségben maradásról
2. Döntés a hulladékszállításról
3. Az érintésvédelmi árajánlat megtárgyalása
4. Alpolgármester választás
5. A népi kezdeményezés megtárgyalása
6. A vagyonrendelet módosítása és a vagyongazdálkodási terv elfogadása
Ezt követően a Képviselő-testület a napirendet 7 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat
nélkül elfogadja.
1. Döntés a Kistérségben maradásról
Gönczöl József polgármester ismerteti a Rétság Kistérségi Többcélú Társulás Társulási
Tanácsa 3/2013. (III.19.) számú határozatát.
Ezt követően a Képviselő-testület vita és hozzászólás nélkül, nyílt szavazással 7 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény nélkül jóváhagyja az alábbi határozatot.
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14/2013.(03.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Képviselő-testülete 2013. július 1. napot követően a Rétság
Többcélú Kistérségi Társulás tagja kíván maradni, ezen belül:
a belső ellenőrzési feladatokat önállóan kívánja 2013. évben ellátni,
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 2013. április 1 után is igénybe
veszi,
a házi segítségnyújtást a társulás tagjakét kívánja igénybe venni 2013.
július 1 napot követően is,
a szociális étkeztetésben a társulás tagjaként nem kíván részt venni,
az önkormányzat vállalja, hogy a feladatellátás állami támogatással,
pályázati forrással nem fedezett részét mutatószámok alapján
(szociális ellátás esetén az ellátottak száma alapján, munkaszervezeti
feladatok esetében a lakosságszám alapján) havonta minden hó 5.
napjáig megfizeti a Rétság Többcélú Kistérségi Társulás
bankszámlájára.

2. Döntés a hulladékszállításról
Gönczöl József polgármester ismerteti a hulladékszállítással kapcsolatos levelet.
Ezt követően a Képviselő-testület vita és hozzászólás nélkül, nyílt szavazással 7 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozza:

15/2013.(03.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Képviselő-testülete nem kívánja igénybe venni a ZHR Kft.
komplex közszolgáltatását, a települési szilárd hulladék begyűjtését és szállítását
egyéb módon oldják meg.

3. Az érintésvédelmi árajánlat megtárgyalása
A kiküldött árajánlatokat a képviselők keveslik, újabb árajánlatok bekérést javasolják.
Ezt követően a Képviselő-testület egyhangúlag elhalasztja a döntést.
4. Alpolgármester választás
Gönczöl József polgármester az alpolgármester választás esetében a javaslat elhangzása után
zárt ülést rendel el. Elrendeli a zárt ülés jegyzőkönyvének jelen jegyzőkönyvhöz való
csatolását, majd a zárt ülés után elrendeli a nyílt ülés folytatását és kihirdeti a szavazatszámláló
bizottság elnöke, hogy a választás eredménytelen volt.
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5. A népi kezdeményezés megtárgyalása
Gönczöl József polgármester ismerteti a népi kezdeményezéssel kapcsolatos álláspontját.
Összefoglalja az elmúlt egy év eseményeit, kéri, hogy a falu vezetését gyalázó cikkek szerzője a
cikkeket írja alá és adja át neki. Eközben az érintett közbeszólásaival zavarja az ülés rendjét.
Ismételt rendreutasítás után a polgármester kiutasítja az ülésteremből, amelynek érintett nem
tesz eleget, ezt követően rendőri intézkedésre kerül sor. Ezután szenvedélyes vita alakul ki a
művelődési intézmény újraalapításával, illetve a régi döntés hatályon kívül helyezésével
kapcsolatban, amely az önkormányzatnak legalább és azonnal 1,2 millió forintos kárt okozna
mivel a közalkalmazotti jogviszonyt helyre kellene állítani. A vita végén döntés nem születik
mivel a kezdeményezők a döntést nem készítették elő megfelelően, sem anyagi, sem
költségvetési tervezet nem készítettek, sem programot.
6. A vagyonrendelet módosítása és a vagyongazdálkodási terv elfogadása
Gönczöl József polgármester a kiosztott vagyonrendelt módosításához illetve a
vagyongazdálkodási tervhez kér javaslatokat, azonban döntés e két tárgykörben sem született,
de a döntést a képviselő-testületi tagok a következő ülésre halasztják.

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

-kmf-
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