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Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testülete 
 
 
 

11. s z á m ú 
 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
 
Készült: 2013. szeptember 26-án 16 órakor megtartott képviselő-testületi ülésről 
 
 
 
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint, Gönczöl József polgármester, Borbély László, Szorcsik Attila, 

Gál József (késve érkezett) Hauszmann Gábor, Varga István, Kissné Unatényi 
Katalin (késve érkezett) képviselők, a meghívott, dr. Varga Tibor jegyző, valamint 
6 fő helyi lakos érdeklődő. 

 
  
 
Gönczöl József polgármester az ülés megnyitása után javasolja hitelesítőnek Hauszmann Gábor 
és Varga István képviselőket. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal hitelesítőnek Hauszmann Gábor és Varga István 
képviselőket választja. 
 
 
Gönczöl József polgármester ismerteti a meghívó szerinti napirendi pontokat. 
 

1. A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása és a 2013. évi I. félévi beszámoló 

2. A 2014. évi költségvetési koncepció 

3. Bursa Hungarica pályázaton való részvétel 

4. Előterjesztés a helyi adók felülvizsgálatáról 

5. Társulási megállapodás jóváhagyása a házi segítségnyújtásról 

6. Az Ipoly-menti Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulat támogatási kérelme 

7. Zárt ülés 

a) Segélykérelem elbírálása 

b) Alpolgármester választás 

 

Ezt követően a Képviselő-testület a napirendet 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül elfogadja. 
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1. A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása és a 2013. évi I. félévi beszámoló 

Gönczöl József polgármester ismerteti az írásban megküldött rendelettervezet. Ezt követően 
képviselők javasolják az iskola előtti híd szélesítését, valamint a kirohanó gyerekek védelmét 
szolgáló akadály építését, a sportöltöző tetőfelújítását, valamin szóvá teszik a Hunyadi út 
végének felújítását. 
Ezt követően a Képviselő-testület, nyílt szavazással 5 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenvélemény nélkül jóváhagyja a 9/2013. (X.03.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 
2013. évi költségvetését megállapító 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
Ezt követően Gönczöl József polgármester ismerteti a 2013. I. félévi költségvetési 
beszámolót, majd ezt követően a Képviselő-testület vita nélkül, nyílt szavazással, 5 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény nélkül jóváhagyja az alábbi határozatot. 

 
33/2013.(09.26.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. I. félévi beszámolóját 

192124 eFt bevétellel 
190306 eFt kiadással 

   23634 eFt pénzmaradvánnyal elfogadja. 
 
 

Gyermekjóléti Szolgálat 2621 eFt 
Közös Hivatal     636 eFt 
Nagyoroszi Önkormányzat    20130 eFt 
Nefelejcs Óvoda                        247 eFt 
 

 
2. A 2014. évi költségvetési koncepció 

Gönczöl József polgármester ismerteti az írásban megküldött 2014. évi költségvetési 
koncepciót. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület, nyílt szavazással 5 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenvélemény nélkül az alábbi határozatokat hozza. 

 
 

34/2013.(09.26.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagyoroszi Község 
Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját jóváhagyja a melléklet szerint.  

 
 

3. Bursa Hungarica pályázaton való részvétel 

Gönczöl József polgármester ismerteti az írásban megküldött Bursa Hungarica Ösztöndíj 
pályázathoz való csatlakozási javaslatot. 

 

Ezt követően a képviselő-testület, nyílt szavazással 5 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenvélemény nélkül az alábbi határozatokat hozza. 
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35/2013.(09.26.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 2014. évi 
felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázathoz való csatlakozást jóváhagyja. 

 

4. Előterjesztés a helyi adók felülvizsgálatára 

Gönczöl József polgármester ismerteti a helyi adók felülvizsgálatáról szóló előterjesztést. 
16 óra 40 perkor megérkezik Gál József képviselő. Ezt követően a Képviselő-testület nyílt 
szavazással 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény nélkül jóváhagyja a 10/2013. 
(X.03.) önkormányzati rendeletet a magánszemélyek kommunális adójáról. 

 
 

5. Társulási megállapodás jóváhagyása a házi segítségnyújtásról 

Gönczöl József polgármester ismerteti a Társulási megállapodás tervezetét. Dr Varga Tibor 
jegyző előadja, hogy a tervezethez képest Keszeg nem csatlakozik, Szendehely és 
Borsosberény még nem döntött. Varga István képviselő nem támogatja a megállapodást. 
17 órakor megérkezik Kissné Unatényi Katalin képviselő. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület nyílt szavazással, 5 igen szavazattal tartózkodás nélkül, 2 
nem szavazattal az alábbi határozatot hozza. 
 
36/2013.(09.26.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a házi segítségnyújtásról és az 
idősek nappali ellátásáról szóló Társulási megállapodást jóváhagyja. 
 
 

6. Az Ipoly-menti Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulat támogatási kérelme 

 
Gönczöl József polgármester ismerteti az Ipoly-menti Társulat 36.000 Ft-os támogatási 
kérelmét. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület, nyílt szavazással 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenvélemény nélkül az alábbi határozatokat hozza. 
 
37/2013.(09.26.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ipoly-menti Vízgazdálkodási és 
Talajvédelmi Társulat 36.000 Ft-os támogatási kérelmét nem támogatja. 

 
Ezt követően Gönczöl József polgármester zárt ülést rendel el hatósági ügy tárgyalása és 
alpolgármester választása miatt, melyről külön jegyzőkönyv készül. 

 
A zárt ülés után Gönczöl József polgármester a nyílt ülés folytatását rendeli el, amelyben 
ismerteti Kissné Unatényi Katalin iskolaigazgató levelét, hogy a Börzsöny Általános Iskola 
intézményi tanácsába delegáljon a testület képviselőt. Javaslat hangzik el Hauszmann 
Gáborra. 

 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület, nyílt szavazással 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás  és 
ellenvélemény nélkül az alábbi határozatokat hozza. 



4 

 
39/2013.(09.26.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Börzsöny Általános Iskola 
intézményi tanácsába Hauszmann Gábor képviselőt javasolja. 
 
Ezt követően Varga István képviselő kérdést intéz a polgármesterhez, hogy hogyan áll a 
Szentháromság szobor felújítása. Gönczöl József polgármester válaszában előadja, hogy a 
szobor felújítása októberben elkészül. 
 
 
 
A válaszadás után a polgármester az ülést berekeszti, mert további kérdés, interpelláció nem 
volt. 
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