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Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testülete 
 
 
 

12. s z á m ú 
 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
 
Készült: 2013. november 27-án 16 órakor megtartott képviselő-testületi ülésről 
 
 
 
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint, Gönczöl József polgármester, Borbély László, Hauszmann 

Gábor, Varga István, Kissné Unatényi Katalin képviselők, a meghívott, dr. Varga 
Tibor jegyző, valamint 8 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. Kistérségi ügyek és a kapcsolódó problémák megtárgyalása 

2. Bursa Hungarica pályázatok elbírálása 

3. Az önkormányzat 2013. évi III. negyedéves költségvetéséről tájékoztatás 

4. A szociális ellátásról szóló rendelet 

5. A szociális étkeztetés szakmai programjának elfogadása 

6. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 

7. Az államháztartáson kívüli források átvétele, átadásáról szóló rendelet 

8. 2014. évi ellenőrzési tervek elfogadása 

9. A Nefelejcs Óvoda támogatása 

10. Vételi ajánlat a 116 hrsz-ú ingatlanra 

11. A hulladékszállítás helyzetéről szóbeli beszámoló 

12. Alpolgármester választás 

 

Ezt követően a Képviselő-testület a napirendet 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül elfogadja. 
1. Kistérségi ügyek és kapcsolódó problémák megtárgyalása 

Gönczöl József polgármester ismerteti az írásban megküldött anyagot. Ezt követően kérdés 
hangzik el a támogatás összegszerűségéről, majd a válasz elhangzása után, miközben megérkezett 



2 

Gál József képviselő, egyenkénti nyílt szavazással, 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenvélemény nélkül az alábbi határozatokat hozza.   

 
40/2013.(11.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Nagyoroszi Község Önkormányzatának képviselő-testülete Rétság Kistérség Többcélú Társulás 
megszűnését 2013. december 31-vel jóváhagyja. Támogatja, hogy a szociális földprogram 
jogutódja Nézsa Község Önkormányzata legyen, a közösségi busz (LPT-362 forgalmi rendszám) 
további üzemeltetése és fenntartása Rétság Város Önkormányzata legyen a jogutód. 

 

41/2013.(11.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Nagyoroszi Község Önkormányzatának képviselő-testülete jóváhagyja Magyarország 2013. évi 
központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. Törvény 4. melléklete 1. IV. pontja alapján, 
figyelembe véve a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok 
működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásról szóló 39/2013. (VII.31.) 
BM rendeletben foglaltakat, rendkívüli támogatási igényt nyújt be a helyi önkormányzatok 
működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás elnyerése érdekében azaz benyújtja a 
az EBR42 rendszerben a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő 
támogatás című pályázatot a Rétság Többcélú Kistérségi Társulás a társulás működéséből eredő 
2013-ban keletkezett tartozások rendezése miatt. 
 

 

3. A Bursa Hungarica pályázatok elbírálása 

Gönczöl József polgármester ismerteti az írásban megküldött anyagot és javasolja, hogy 
valamennyi ösztöndíjas 5000 Ft/hó ösztöndíjban részesüljön.  

 
Ezt követően a Képviselő-testület, vita nélkül, nyílt szavazással 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozza. 

 
 

42/2013.(11.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékelt táblázat szerinti rangsorban 
mind a 7 ösztöndíjas részére 5-5000 Ft/hó ösztöndíjat állapít meg.  
 
 

3. Az önkormányzat 2013. III. negyedéves költségvetéséről tájékoztatatás 

Gönczöl József polgármester ismerteti az írásban megküldött anyagot.  
 

Ezt követően a képviselő-testület, vita nélkül nyílt szavazással 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozza. 
43/2013.(11.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagyoroszi Község Önkormányzat 
2013. III. negyedévi költségvetéséről szóló tájékoztatót jóváhagyja. 
 

4. A szociális ellátásról szóló rendelet 

Gönczöl József polgármester ismerteti az írásban megküldött anyagot. Ezt követően a képviselő 
testület vita nélkül nyílt szavazással, 6 igen szavazattal ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
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jóváhagyja a 11/2013.(XII.02.) önkormányzati rendeletet a szociális ellátásokról, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó helyi szabályairól. 
 
5. A szociális étkeztetés szakmai programjának elfogadása 

Gönczöl József polgármester ismerteti a szociális étkeztetés szakmai programját. 
 

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

 
 

44/2013.(11.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális étkeztetés szakmai programját 
jóváhagyja. 

 
6. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 

Gönczöl József polgármester ismerteti a térítési díj rendelet. Két képviselő nem ért egyet a térítési 
díjjal, mert soknak tartja. 

 
Ezt követően a Képviselő-testület, nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 2 
ellenszavazattal jóváhagyja a 12/2013.(XII.02.) önkormányzati rendeletet a személyes 
gondoskodást nyújtó szolgáltatások térítési díjáról. 

 
A szavazás után Kissné Unatényi Katalin képviselő eltávozott. 

 
 

7. Az államháztartáson kívüli források átvétele, átadásáról szóló rendelet  
 

Gönczöl József polgármester ismerteti a rendelettervezetet. 
Ezt követően a képviselő-testület, vita nélkül nyílt szavazással 5 igen szavazattal tartózkodás és 
ellenvélemény nélkül jóváhagyja a 13/2013.(XII.02.) önkormányzati rendeletet az 
államháztartásokon kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről.  
 
8. 2014. évi ellenőrzési tervek elfogadása 
 
Gönczöl József polgármester ismerteti a Belső Ellenőrzési Tervet. 
 
Ezt követően a képviselők nyílt szavazással 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozza. 
 45/2013.(11.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal elfogadja az önkormányzat 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét. 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az éves tervben foglaltakat végrehajtását folyamatosan 
kísérje figyelemmel és szükség szerint tegyen javaslatot a módosításra vonatkozóan. 
 
 
 9. A Nefelejcs Óvoda támogatása 
 
Gönczöl József polgármester ismerteti az írásban küldött levelet. Majd képviselői kérésre, 
melynek lényeg, hogy mennyit kap a külsős gyógypedagógus a válasz elhangzása után a képviselő-
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testület, vita nélkül nyílt szavazással 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény nélkül az 
alábbi határozatot hozza. 
 
46/2013.(11.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nefelejcs Óvoda részére további 
70.000 Ft-ot biztosít a mellékelt levél szerint. 
 
 
10. Vételi ajánlat a 116 hrsz-ú ingatlanra 
 
Gönczöl József polgármester nem javasolja az ingatlan eladását ilyen áron. Képviselői javaslat, 
hogy az önkormányzat ne adja el az ingatlant. 
 
Ezt követően a képviselő-testület, vita nélkül nyílt szavazással 5 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozza. 
 
47/2013.(11.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 116 hrsz-ú ingatlant nem kívánja 
értékesíteni. 
 
11. A hulladékszállítás helyzetéről szóbeli beszámoló 
 
Gönczöl József polgármester néhány mondatban tájékoztatja a Képviselő-testületet a 
hulladékszállítással és elhelyezéssel kapcsolatos problémák tárgyalásáról. Ezt követően a 
képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul veszi. 
 
 
12. Alpolgármester választás 
 
Gönczöl József polgármester a zárt ülés elrendelése előtt javaslatra a képviselők 5 igen szavazattal 
tartózkodás és ellenvélemény nélkül elhalasztják a mai napra kitűzött alpolgármester választást. 
 
A napirendi pontok után interpellációk hangzanak el. 
 
Borbély László képviselő javasolja, hogy az iskola és az óvoda karácsonyhoz kapjon 
150-150.000 Ft támogatást. 
 
Ezt követően a képviselők nyílt szavazással 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozza. 
 
48/2013.(11.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
 
Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskola és az óvoda részére 150-
150.000 Ft támogatást ad karácsonyhoz. 
 
Gönczöl József polgármester ismerteti az Árpád téri lakok levelét, melyben kérik, hogy a téren a 
gépkocsival való átjárás szűnjön meg, javasolja, hogy Annus István részére és a Nagyoroszi 
plébánia részére 123.000 Ft támogatást biztosítson a Képviselő-testület, valamint a 
labdarúgópálya villanyvezetékének javítására 150.000 Ft-ot adjanak a képviselők. Ez utóbbi 
javaslattal kapcsolatban több ellenvélemény elhangzik, majd a képviselők nyílt szavazással 5 igen 
szavazattal tartózkodás és ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozzák. 
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49/2013.(11.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Nagyoroszi plébánia részére 
további 123.000 Ft támogatást biztosít.  
 

Gál József képviselő megkérdezi, hogy a kistérségi társulás dolgozói miért nem kapnak 

fizetést. A válasz elhangzása után, mely szerint nem a Nagyoroszi Önkormányzat 

alkalmazottjai, Hauszmann Gábor megkérdezi, hogy mi van az újsággal, az újság ebben a 

formában nagyon drága. Javaslat hangzik el, hogy a következő ülésre dolgozzanak ki egy 

tervezetet az újsággal kapcsolatban. 

 
A válaszadás után a polgármester az ülést berekeszti, mert további kérdés, interpelláció nem volt. 
 

 
 
 
 

-kmf- 

 


