Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testülete

1. s z á m ú
JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2014. január 14-én 16 órakor megtartott képviselő-testületi ülésről

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint, Gönczöl József polgármester, Borbély László, Szorcsik Attila,
Gál József, Hauszmann Gábor, Varga István, Kissné Unatényi Katalin képviselők,
a meghívott, dr. Varga Tibor jegyző, valamint 2 fő helyi lakos érdeklődő

Gönczöl József polgármester az ülés megnyitása után javasolja hitelesítőnek Varga István és
Gál József képviselőket.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal hitelesítőnek Varga István és Gál József képviselőket
választja.
Gönczöl József polgármester ismerteti a meghívó szerinti napirendi pontokat.
1. Kistérségi megszüntetésről szóló megállapodás jóváhagyása
2. A közszolgáltatói szerződés jóváhagyása
3. Nyugat-Nógrád Vízmű-határozati javaslat
4. Kinevezéshez hozzájárulás
5. A temetkezésről szóló rendelet
6. A közterületek elnevezésének szabályairól szóló rendelet
7. Szavazatszámláló Bizottságok megválasztása
8. Alpolgármester választás
Ezt követően a Képviselő-testület a napirendet 6 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat
nélkül elfogadja.

1. Kistérségi megszüntetésről szóló megállapodás jóváhagyása
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.
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1/2014.(01.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzatának képviselő-testülete Rétság Kistérség Többcélú Társulás
megszűntetéséről szóló megállapodást jóváhagyja, egyben felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására.

2. A közszolgáltatói szerződés jóváhagyása
Gönczöl József polgármester ismerteti az írásban megküldött közszolgáltatási szerződést. Az
ismertetés után megérkezik Kissné Unatényi Katalin képviselő.
Ezt követően a Képviselő-testület, vita nélkül, nyílt szavazással 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozza.

2/2014.(01.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szilárd hulladék gyűjtésére és
elszállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződést jóváhagyja, egyben felhatalmazza a
polgármestert a szerződés aláírására.

3. Nyugat-Nógrád Vízmű-határozati javaslat
Gönczöl József polgármester ismerteti az írásban megküldött határozati javaslatot. Érdemi
ellenvélemény nem volt. Borbély László képviselő kifogásolta a kevés ismeretet.
Ezt követően a képviselő-testület, vita nélkül nyílt szavazással 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással
és 1 ellenvéleménnyel (Borbély László) az alábbi határozatot hozza.

3/2014.(01.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a tulajdonába háramlott víziközművagyon
üzemeltetési
szerződéshez
szükséges
kötelező
vagyonértékelésének
megrendelésével és lebonyolításával a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft-t, melynek költségeit a
társaságban tulajdonolt üzletrészének a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. részére névértéken történő
átruházása útján téríti meg, a vagyonértékelés költségeinek beszámításával. A Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi döntés szerinti megbízási és üzletrész átruházási
megállapodás aláírására.
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Nyugat-Nógrád
Vízmű Kft. valamennyi önkormányzati tagja névértéken átruházza üzletrészét a Nyugat-Nógrád
Vízmű Kft. részére, és azokat a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. saját társasági üzletrész céljára
megszerezze, amely üzletrész-átruházások során Nagyoroszi Község Önkormányzata nem kívánja
gyakorolni elővásárlási jogát.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi döntés szerinti tagi nyilatkozatok
megtételére.
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4. Kinevezéshez hozzájárulás
Gönczöl József polgármester ismerteti a Nógrád Megyei Rendőrfőkapitány levelét.
Ezt követően a Képviselő-testület, vita nélkül, nyílt szavazással 6 igen szavazattal, 1
tartózkodással az alábbi határozatot hozza.

4/2014.(01.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete Belovai Róbert őrnagy Rétsági
rendőrkapitánnyá történő kinevezéséhez hozzájárul.
5. A temetkezésről szóló rendelet
Gönczöl József polgármester ismerteti az írásban megküldött, az önkormányzat tulajdonában álló
köztemetők használatának rendjéről szóló rendelettervezetet.
Ezt követően a Képviselő-testület, vita nélkül, nyílt szavazással 7 igen szavazattal tartózkodás és
ellenvélemény nélkül jóváhagyja az 1/2014.(I.17.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat
tulajdonában álló köztemetők használatának rendjéről.
6. A közterületek elnevezésének szabályairól szóló rendelet
Gönczöl József polgármester ismerteti az írásban megküldött, a közterületek elnevezéséről és a
házszám megállapításáról szóló rendelettervezetet.
Ezt követően képviselői kérdések elhangzása után nyílt szavazással 6 igen szavazattal, tartózkodás
nélkül 1 ellenszavazattal a Képviselő-testület jóváhagyja a 2/2014.(I.17.) önkormányzati
rendeletet a közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól.
7. Szavazatszámláló Bizottságok megválasztása
Dr. Varga Tibor jegyző javaslatot tesz a szavazatszámláló bizottságok tagjaira.
Ezt követően a képviselő-testület, vita nélkül nyílt szavazással 7 igen szavazattal tartózkodás és
ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozza.

5/2014.(01.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi bizottsági tagokat választja
meg:
1. számú szavazókör Szavazatszámláló Bizottsága
Csordás István tag 2645 Nagyoroszi, Kertész utca 41.
Pásztor Lászlóné tag 2645 Nagyoroszi, Géza fejedelem út 15.
Uskert Krisztina tag 2645 Nagyoroszi, Kiss János út 24.
Gál Zsuzsanna 2645 Nagyoroszi póttag Nagyoroszi, Kertész utca 32. IV/2
2. számú szavazókör Szavazatszámláló Bizottsága
Varga Katalin tag 2645 Nagyoroszi, Madách út 24.
Szőke Endre tag 2645 Nagyoroszi, Iskola utca 3.
Hámoriné Szajbert Piroska tag 2645 Nagyoroszi, Szentháromság tér 11.
Fövényesi Jánosné póttag 2645 Nagyoroszi, Felszabadulás út 77.
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8. Alpolgármester választás
Gönczöl József polgármester zárt ülést rendel el. Egyben elrendeli a zárt ülés jegyzőkönyvének a
jelen jegyzőkönyvhöz való csatolását. A zárt ülés után elrendeli a nyílt ülés folytatását, amelyben
ismerteti a Pataki Önkormányzat levelét, mely szerint 2014. I. félévére a sportpályát labdarúgó
mérkőzések lebonyolítására bérbe vennék 10.000 Ft-ért meccsenként.
Ezt követően a képviselők vita nélkül nyílt szavazással 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozza.

7/2014.(01.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagyoroszi Sportpályát Patak
Község Önkormányzat részére labdarúgó bajnoki mérkőzések lebonyolítására bérbe adja
10.000 Ft/meccs díjért.
Ezt követően Gönczöl József polgármester megkérdezi, milyen időpontban legyen a falugyűlés,
majd a Képviselő-testület egyhangúan február végét, március elejét javasolja.

Gönczöl József polgármester az ülést berekeszti, mert további kérdés, interpelláció nem volt.

-kmf-
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