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Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testülete 
 
 

2. s z á m ú 
 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
 
Készült: 2014. február 13-án 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 5 fő helyi lakos érdeklődő 

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

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

1. A 2014. évi költségvetési rendelet megtárgyalása, elfogadása 

2. A Közös Hivatal beszámolója a 2013. évi munkáról, teljesítménykövetelmények 

3. Az Idősek Klubja szakmai programjának és házirendjének elfogadása 

4. Szavazatszámláló Bizottságok kiegészítése 

5. Alpolgármester választás 

 

Ezt követően a Képviselő-testület a napirendet 7 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül elfogadja azzal, hogy kiegészíti a különfélékkel. 
 

1. A 2014. évi költségvetési rendelet megtárgyalása, elfogadása 

Gönczöl József polgármester ismerteti az írásban megküldött költségvetési rendelettervezetet. A 
képviselői javaslatokat, mely szerint: 

 a szelektív hulladékgyűjtőket az Árpád térről helyezzék át, a Felszabadulás úton 
lévő hulladékgyűjtők áthelyezésével még várjon a polgármester, a többség 
elfogadja, 

 a helyi újság költségvetése 300.000 Ft legyen, egyhangúlag elfogadják 

 a március 15. és az október 23. költsége 200.000 Ft legyen, a néptánc támogatása 
350.000 Ft legyen 

 az önkormányzati igazgatásnál a bútorcsere 350.000 Ft legyen a többség szerint 

 a konditeremre 150.000 Ft-ot legyen, 250.000 Ft-tal emelkedik meg az iskola 
támogatása, egyhangúlag elfogadva. 
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Ezt követően a Képviselő-testület, nyílt szavazással 6 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 1 
ellenszavazattal jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetben a 3/2014. (II.18.) 
önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. 
 

2. A Közös Hivatal beszámolója a 2013. évi munkáról, teljesítménykövetelmények 

Dr. Varga Tibor jegyző néhány szóval ismerteti az írásban megküldött előterjesztést.  
 

Ezt követően a Képviselő-testület, vita nélkül, nyílt szavazással 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozza. 

 
8/2014.(02.13.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Hivatal beszámolóját a 2013. évi 
munkájáról elfogadja, egyben meghatározza a Közös Hivatal köztisztviselőinek 
teljesítménykövetelményeit a melléklet szerint.  
 

3. Az Idősek Klubja szakmai programjának és házirendjének elfogadása 

Gönczöl József polgármester ismerteti az írásban megküldött anyagot. Ezt követően kérés 
hangzik el, hogy lesz-e a térítési díjrendelet. A válasz elhangzása után a képviselő-testület nyílt 
szavazással, 6 igen szavazattal, tartózkodás nélkül 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza. 
 
9/2014.(02.13.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Idősek Klubja szakmai programját és 
házirendjét elfogadja.  
 

4. Szavazatszámláló Bizottságok kiegészítése 

Dr. Varga Tibor jegyző az előző testületi ülésen hozott határozat megerősítése mellett javasolja a 
Szavazatszámláló Bizottságok kiegészítését. 
  
Ezt követően a Képviselő-testület, vita nélkül, nyílt szavazással 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozza. 
 
10/2014.(02.13.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szavazatszámláló Bizottságokat 
megerősíti, egyben az 1. számú SZSZB-t kiegészíti Dávid Ádám János póttaggal Nagyoroszi, 
Béke út 2. szám alatti lakossal, a 2. számú SZSZB-t kiegészíti Némethné Urbán Mónika póttaggal, 
Nagyoroszi Szondy út 6. szám alatti lakossal.  
 

5. Alpolgármester választás 

Gönczöl József polgármester javasolja, hogy az alpolgármester választást halasszák el, melyet a 
testület egyhangúlag tudomásul vesz. 
 
 
 
 
 
 
 



3 

6. Különfélék 
 
a) Gönczöl József polgármester a belterület bevonással kapcsolatban kérelmet terjeszt elő 
Dr. Draskóczy Jánosné, Nagyoroszi, Mártírok út 12. szám alatti lakos szóbeli kérelme alapján. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület, vita nélkül, nyílt szavazással 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozza. 

 
11/2014.(02.13.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Draskóczy Jánosné kérelmét, a 
belterületbe vonást nem tudja vállalni.  
 
 
b) Gönczöl József polgármester a Rétsági Mentőállomás támogatására tesz javaslatot. Borbély 
László képviselő eltávozik. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület, vita nélkül, nyílt szavazással 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozza. 

 
12/2014.(02.13.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétsági Mentőállomás részére 25.000 Ft 
támogatást állapít meg a tartalék terhére. 
 
c) Gönczöl József polgármester ismerteti a Sportegyesület által benyújtható pályázatra vonatkozó 
tulajdonosi nyilatkozatot.  
 
Ezt követően a Képviselő-testület, nyílt szavazással igen szavazat nélkül, 2 tartózkodással, 4 
ellenszavazattal elutasítja a futballpályázat tulajdonosi nyilatkozatának támogatását. 
 

 
A napirendek után interpelláció következik, melyben Hauszmann Gábor interpellál arra 
vonatkozóan, hogy a T-Mobil szolgáltatása az alvégen nem fogható. 
 

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

-kmf- 

 


