Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testülete

10. s z á m ú
JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2013. július 29-én 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi ülésről

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint, Gönczöl József polgármester, Borbély László, Szorcsik Attila,
Gál József, Hauszmann Gábor, Varga István képviselők, a meghívott, dr. Varga
Tibor jegyző, valamint 15 helyi lakos érdeklődő. Kissné Unatényi Katalin
képviselő igazoltan volt távol.

Gönczöl József polgármester az ülés megnyitása után javasolja hitelesítőnek Gál József és
Hauszmann Gábor képviselőket.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal hitelesítőnek Gál József és Hauszmann Gábor
képviselőket választja.
Gönczöl József polgármester ismerteti a meghívó szerinti napirendi pontokat.
1. Kistérséggel összefüggő problémák megtárgyalása, új társulás alapítása
2. Nefelejcs Óvoda beszámolója
3. Szolgáltatási díj rendelet
4. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
5. Alpolgármester választás
Ezt követően a Képviselő-testület a napirendet 6 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat
nélkül elfogadja.
1. Kistérséggel összefüggő problémák megtárgyalása, új társulás alapítása
Gönczöl József polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet az írásban megküldött
anyagról.
A képviselők a kistérség megszüntetésével és az új társulásba a dolgozók átvételével
kapcsolatban tesznek fel kérdést, majd ezt követően a jegyző ismerteti a határozat tervezetet
és kéri, hogy az új társuláshoz a szakmai anyagok elkészítésére a megszűnő szociális központ
vezetőjét alkalmazzák, valamint, hogy záros határidőn belül további tagokat is
befogadhassanak.
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Ezt követően a képviselő-testület, nyílt szavazással 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül az alábbi határozatokat hozza.

29/2013.(07.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Rétság Kistérség Többcélú
Társulása (továbbiakban: Társulás) 2013. szeptember 30. napjával történő
megszüntetéséről dönt.
A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Társulás fenntartásában működő Rétság
Kistérség Szociális Szolgáltató Központ (továbbiakban: Szociális Szolgáltató Központ)
által Nagyoroszi település tekintetében ellátott házi segítségnyújtás kötelező
önkormányzati feladatot 2013. október 1-jétől saját hatáskörben Nagyoroszi Község
Önkormányzata biztosítja és látja el.
A képviselő-testület vállalja, hogy a Társulás és a Szociális Szolgáltató Központ 2013.
szeptember 30. napjáig szükséges működéséhez, megszüntetéséhez, valamint a
felhalmozódott hiány és tartozás rendezéséhez szükséges – a Társulási Tanács 18/2013.
(VI.27.) határozatában foglaltak szerint Nagyoroszi Község Önkormányzata részére
megállapításra kerülő – hozzájárulást biztosítja és a Társulás részére megfizeti.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Társulás, és a Szociális Szolgáltató
Központ 2013. szeptember 30. napjával történő megszüntetéséhez, valamint az
Önkormányzat által ellátandó házi segítségnyújtás végzéséhez szükséges intézkedések
megtételére, dokumentumok aláírására, képviselő-testületi döntések előkészítésére.

30/2013.(07.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Nagyoroszi Közös Szociális
Szolgáltató Társulás létrehozásáról szóló társulási megállapodást jóváhagyja azzal, hogy
további tagok csatlakozhatnak, valamint a működési engedélyhez szükséges szakmai
anyagok elkészítésére a polgármester megbízottat alkalmazzon.
2. Nefelejcs Óvoda beszámolója
Gönczöl József polgármester az írásban megküldött beszámoló után átadja a szót a jelenlegi
intézményvezetőnek, aki felajánlja, hogy a feltett kérdésekre válaszol. Gál József képviselő
megkérdezi, hogy az étkeztetésben van-e változás. Majd ezt követően Gönczöl József
polgármester javasolja Holma Zoltánné intézményvezető megbízásának egy évre történő
meghosszabbítását.
Ezt követően a képviselő-testület, nyílt szavazással 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül az alábbi határozatokat hozza.

31/2013.(07.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nefelejcs Óvoda 2012/2013.
nevelési évben folytatott tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja, egyben Holma
Zoltánné óvodavezető megbízását 2013. augusztus 1-től egy évre meghosszabbítja.
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3. Szolgáltatási díj rendelet
Gönczöl József polgármester megkérdezi a képviselőket az önkormányzat által nyújtott
szolgáltatási díjakról szóló rendeletről, amit a képviselők tervezet formájában nem
támogatnak de más javaslatuk nincs. A jegyző javasolja, hogy a lakásbérleteknél az
összkomfortos, komfortos, komfort nélküli lakások díja 300, 150, illetve 60 Ft/m2/hó
legyen, valamint, hogy a tervezet 6-7 §-át töröljék. Az utána következő paragrafusok száma
ennyivel csökken. A javaslatot a képviselők nyílt szavazással, 5 igen és 1 ellenszavazattal
elfogadják.
Ezt követően a képviselő-testület, nyílt szavazással 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül jóváhagyja a 8/2013. (VIII.2.) önkormányzati rendeletet az
önkormányzat által nyújtott szolgáltatások díjairól.
4. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
A képviselők interneten megkapták a Helyi Esélyegyenlőségi Programot.
Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül nyílt szavazással, tartózkodás és ellenvélemény
nélkül az alábbi határozatot hozza:

32/2013.(07.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat
Esélyegyenlőségi Programot.

Képviselő-testülete

jóváhagyja

a

Helyi

5. Alpolgármester választás
Gönczöl József polgármester zárt ülést rendel el. Elrendeli, hogy a zárt ülés jegyzőkönyvét
csatolják a jelen jegyzőkönyvhöz. A zárt ülés után elrendeli a nyílt ülés folytatását.
Hauszmann Gábor képviselő felveti a volt bölcsőde előtti út kitakarítását, Borbély László
képviselő megkérdezi, mikor jön ki a helyi újság, mikor lesz a honlap frissítve.
A válaszadás után a polgármester az ülést berekeszti.
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