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Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testülete 
 
 

4. s z á m ú 
 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: 2014. május 20-án 16 órakor megtartott képviselő-testületi ülésről 
 
 
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint, Gönczöl József polgármester, Borbély László, Szorcsik Attila 

igazoltan távol, Gál József, Hauszmann Gábor, Varga István, képviselők, a 
meghívott, dr. Varga Tibor jegyző 

 
 
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. A napirendek ismertetése előtt Borbély László képviselő bejelenti, hogy 
aláírásgyűjtést végzett, hogy a Felszabadulás út neve ne változzon meg. 
 
Gönczöl József polgármester ismerteti a meghívó szerinti napirendi pontot. 
 

1. A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása 

2. A 2013. évi zárszámadás 

3. Rendeletek hatályon kívül helyezése 

4. A személyi térítési rendelet elfogadása 

5. Közbeszerzési terv elfogadása 

6. Összefoglaló belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása 

7. Lakás bérbeadás 

8. SZMSZ 1. számú függelék 

9. A Zöld-Híd társulási megállapodás és SZMSZ elfogadása 

10. Alpolgármester választás 

 

Ezt követően a Képviselő-testület a napirendet 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül elfogadja. 
 

1. A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása 

Gönczöl József polgármester ismerteti az írásban megküldött anyagot. 

 
Ezt követően a Képviselő-testület, vita nélkül, nyílt szavazással 5 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenvélemény nélkül elfogadja a 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 
2013. évi költségvetését megállapító 4/2013. (II.20.) rendelet módosításáról. 
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2. A 2013. évi zárszámadás 

Gönczöl József polgármester ismerteti az írásban megküldött anyagot 

 
Ezt követően a Képviselő-testület, vita nélkül, nyílt szavazással 5 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenvélemény nélkül elfogadja az 5/2014. (V.26.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 
2013. évi költségvetésének végrehajtásáról.  

 

 
3. Rendeletek hatályon kívül helyezése 
 
Gönczöl József polgármester ismerteti az írásban megküldött anyagot. 

 
Ezt követően a Képviselő-testület, vita nélkül, nyílt szavazással 5 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenvélemény nélkül elfogadja az 6/2014. (V.26.) önkormányzati rendeletet az önkormányzati 
rendeletek hatályon kívül helyezéséről. 

 

 
4. A személyi térítési rendelet elfogadása 
 
Gönczöl József polgármester ismerteti az írásban megküldött anyagot. 

 
Ezt követően a Képviselő-testület, vita nélkül, nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás 
nélkül 1 ellen szavazattal (Borbély László) elfogadja az 7/2014. (V.26.) önkormányzati rendeletet 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról. 

 

 
5. Közbeszerzési terv elfogadása 

 
Gönczöl József polgármester ismerteti az írásban megküldött anyagot. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület, vita nélkül, nyílt szavazással 5 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozza.  
 
14/2014.(05.20.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Nagyoroszi Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi 
közbeszerzési tervét elfogadja.  

 

 
6. Összefoglaló belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása 
 
Gönczöl József polgármester ismerteti az írásban megküldött anyagot. 

 
Ezt követően a Képviselő-testület, vita nélkül, nyílt szavazással 4 igen szavazattal, 1 
tartózkodással (Borbély László) ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozza. 
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15/2014.(05.20.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Nagyoroszi Község Önkormányzatának képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 
tartalommal elfogadja Nagyoroszi Község Önkormányzata belső ellenőrzéséről szóló 2013. évi 
összefoglaló jelentését. 

 

 
7. Lakás bérbe adása 

 
Gönczöl József polgármester ismerteti Vass Józsefné levelét. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület rövid vita után a polgármester javaslatát, mely szerint a 
kérelemről a testület a későbbiekben döntsön, a képviselő-testület 2 igen szavazattal 3 tartózkodás 
mellett ellenvélemény nélkül elutasítja. Más javaslat nem kerül megtárgyalásra. 

 

 
8. SZMSZ 1. számú függelék 
 
Gönczöl József polgármester ismerteti az írásban megküldött anyagot. 

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

 
16/2014.(05.20.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Nagyoroszi Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzat 
1. számú függelékét a melléklet szerint jóváhagyja.  

 

 
9. A Zöld-Híd társulási megállapodás és SZMSZ jóváhagyása 
 
Gönczöl József polgármester ismerteti az írásban megküldött anyagot. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület, vita nélkül, nyílt szavazással 5 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozza. 
 
17/2014.(05.20.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 2014. február 4-én 
Társulási Tanács által elfogadott Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását és 
Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
 
 
10. Alpolgármester választás 
 
Gönczöl József polgármester zárt ülést rendel el és egyben elrendeli a zárt ülés jegyzőkönyvének 
csatolását jelen jegyzőkönyvhöz. 
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A zárt ülés után megnyitja a nyílt ülést, amelyben a polgármester bejelenti, hogy az Egészségház 
felújítása miatt a 3 orvos elhelyezésére milyen elképzelései vannak. 
Majd Hauszmann Gábor kér szót, aki javasolja az 57/2012. határozat visszavonását, hogy Házi 
Attila szerkesztőt mentse fel a testület. Gönczöl József polgármester bejelenti, hogy Házi Attilát 
meghívja a következő ülésre, de a javaslatot nem teszi fel döntésre. 
 
 
Ezt követően az ülést berekeszti. 
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