Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testülete

5. s z á m ú
JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2013. április 9-én 16 órakor megtartott soron kívüli 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
Hauszmann Gábor képviselőket.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal hitelesítőnek Szorcsik Attila és Hauszmann Gábor
képviselőket választja.
Gönczöl József polgármester ismerteti a meghívó szerinti napirendi pontokat.
1. Népi kezdeményezés
2. A vagyonrendelet módosítása, vagyongazdálkodási terv
Ezt követően a Képviselő-testület a napirendet 7 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat
nélkül elfogadja.
1. Népi kezdeményezés
Gönczöl József polgármester áttekinti a népi kezdeményezéshez kapcsolódó eseményeket,
majd ezt követően vita alakul ki. A vita végén a polgármester kompromisszumos javaslata
alapján a képviselő-testület nyílt szavazással, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény
nélkül az alábbi határozatot hozza.

16/2013.(04.09.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a
Művelődési Ház művelődés szervezési feladataira Nagy Vivient hallgassák meg.
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2. A vagyonrendelet módosítása, vagyongazdálkodási terv
Gönczöl József polgármester a korábban kiosztott vagyongazdálkodási rendeletről és
vagyongazdálkodási tervről kérdezi a képviselőket. Ezt követően a képviselő-testület vita
nélkül nyílt szavazással, 7 igen szavazattal tartózkodás és ellenvélemény nélkül jóváhagyja az
5/2013. (IV.15.) Önkormányzati rendeletet Nagyoroszi Község Önkormányzatának az
önkormányzati vagyonról a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásának szabályairól szóló 6/2012. (VI.13.) önkormányzati rendeletének
módosításáról.
Ezt követően a Képviselő-testület vita és hozzászólás nélkül, nyílt szavazással 7 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozza:

17/2013.(04.09.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Képviselő-testülete jóváhagyja a Nagyoroszi Község Önkormányzata
közép- és hosszú távú gazdálkodási tervét.

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