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Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testülete 
 
 
 
 

6. s z á m ú 
 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
 
Készült: 2013. május 28-én 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, Mesterné Berta Ildikó 
könyvvizsgáló, Gál Zsuzsanna intézményvezető, valamint 3 helyi lakos érdeklődő 

 
  
Gönczöl József polgármester az ülés megnyitása után javasolja hitelesítőnek Kissné Unatényi 
Katalin és Gál József képviselőket. 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal hitelesítőnek Kissné Unatényi Katalin és Gál József 
képviselőket választja. 
 
Gönczöl József polgármester ismerteti a meghívó szerinti napirendi pontokat. 
 

1. 2012. évi költségvetési rendelet módosítása és a 2012. évi zárszámadás elfogadása, 

Könyvvizsgálói jelentés 

2. Belső ellenőrzési társulási megállapodás jóváhagyása 

3. Belső ellenőrzés 2012. évi összefoglaló jelentés megtárgyalása 

4. Beszámoló a 2012. évi szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásáról 

 

Ezt követően a Képviselő-testület a napirendet 7 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül elfogadja. 
 
 

1. 2012. évi költségvetési rendelet módosítása és a 2012. évi zárszámadás elfogadása, 

Könyvvizsgálói jelentés 

 

Gönczöl József polgármester felkérésére Mesterné Berta Ildikó tájékoztatást ad a 2012. évi 
pénzügyi helyzetről, amely jelentősen javul, majd ezt követően a képviselő-testület vita nélkül, 
nyílt szavazással, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény nélkül elfogadja 6/2013. 
(V.29.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 
1/2012. (II.16.) számú rendelet módosításáról, továbbá a 7/2013. (V.29.) önkormányzati 
rendeletet az önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásáról. 
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Majd ezt követően a képviselő-testület nyílt szavazással, 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozza. 
 

 
  
18/2013.(05.28.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Nagyoroszi Község 
Önkormányzatának írásbeli beszámolóját a 2012. évi gazdálkodásról, valamint a 2012. évi 
költségvetési végrehajtásáról szóló független könyvvizsgálói jelentést.  
 
 
 

 

2. Belső ellenőrzési társulási megállapodás jóváhagyása 

 
Gönczöl József polgármester megkérdezi, hogy a napirendhez van e valakinek kérdése, 
véleménye, nem volt.  
 
Ezt követően a Képviselő-testület vita és hozzászólás nélkül, nyílt szavazással 7 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

19/2013.(05.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Nagyoroszi Község Képviselő-testülete az Érsekvadkert Belső Ellenőrzési 
Önkormányzati Társulási Megállapodásának változásait a beterjesztett formában és 
tartalommal elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a módosított 
társulási megállapodás aláírására. 

 

3. Belső ellenőrzés 2012. évi összefoglaló jelentés megtárgyalása 

 
Gönczöl József polgármester megkérdezi, hogy a napirendhez van e valakinek kérdése, 
véleménye, nem volt.  
 
Ezt követően a Képviselő-testület vita és hozzászólás nélkül, nyílt szavazással 7 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 
20/2013.(05.28.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Nagyoroszi Község Képviselő-testülete a belső ellenőrzés 2012. évi összefoglaló jelentést 
elfogadta.  

 
 

4. Beszámoló a 2012. évi szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásáról 

 
Gönczöl József polgármester felkéri Gál Zsuzsannát a Gyermekjóléti Szolgálat 
intézményvezetőjét egészítse ki a beszámolóját, aki tájékoztatja a testületet a támogatásokról.  
 
Ezt követően a Képviselő-testület vita és hozzászólás nélkül, nyílt szavazással 7 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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21/2013.(05.28.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 2012. évi szociális és 
gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló beszámolót.  

 
 
Ezt követően Gönczöl József polgármester megkérdezi van-e valakinek más kérdése, véleménye, 
Hauszmann Gábor véleményében az óvodai étkeztetést kifogásolja, rossz az evőeszköz állomány, 
hiányosan mosogatnak. Továbbá kifogásolja a honlap üzemeltetésének hiányosságait, hogy kevés 
a friss hír benne.  
 
Ezt követően Gönczöl József polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a civil 
szervezet fóruma lesz csütörtökön, elvi támogatást kér, hogy a kamerapályázaton indulhasson az 
önkormányzat, valamint a Szentháromság szobor felújításáról, amely 7-800.000 Ft-ba kerülhet, 
tájékoztatja a testületet, hogy a Sportegyesület 7 millió forintot nyert pályázaton, az orvosi 
rendelőre beadott pályázatról a második körben döntenek majd és részletesen tájékoztatja a 
képviselő testületet a Petőfi úton található buszmegálló problémájával kapcsolatban, felolvassa a 
Kormány Hivatal levelét, a panaszos levelét, az arra adott jegyzői választ, valamint az útfelújítást 
végző fővállalkozó levelét. Ezt követően véleményt kér a buszmegállóról, a képviselők egyhangú 
vélemény szerint az Árpád térre kerüljön, amennyiben ez nem lehetséges, úgy az utca végére. 
 
 
Ezt Követően Hauszmann Gábor képviselő kifogásolja, hogy a népi kezdeményezéssel 
kapcsolatban döntés nem született, a jegyző előadja, hogy a testület többször megtárgyalta a nép 
kezdeményezést. Ezzel törvényi kötelezettségének eleget tett. Varga István képviselő az 
útfelújítással kapcsolatos kifogást említett, valamint kifogásolja, hogy az idősek otthona 
építkezésénél nagyoroszi vállalkozó eddig még nem kapott munkát. 
 
Gönczöl József polgármester válaszában előadja, hogy a fővállalkozó kért árajánlatokat, de 
nagyon drágának találta. 
 
Ezt követően Gönczöl József polgármester megkérdezi van e valakinek kérdése, interpellációja. 
Miután nem volt, az ülést berekeszti. 
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