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Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testülete 
 
 

3. s z á m ú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: 2015. május 26-án 16 órakor megtartott képviselő-testületi ülésről 

 

 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint, Gönczöl József polgármester, Gál Zsuzsanna, dr. Ferenczi Gábor, 

Szorcsik Attila, Varga István, Hauszmann Gábor, Borbély László képviselők, a 

meghívottak dr. Varga Tibor jegyző, Botos Emil NRNÖ elnöke, 8 fő érdeklődő 

 

 

Gönczöl József polgármester az ülés megnyitása után javasolja hitelesítőnek Gál Zsuzsanna és 

Szorcsik Attila képviselőket javasolja. 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal hitelesítőnek Gál Zsuzsanna és Szorcsik Attila képviselőket 

választja.  

 

Napirend előtt Varga István képviselő tájékoztatást kér a polgármester elmúlt 3 havi munkájáról. A 

tájékoztatás után Gönczöl József polgármester ismerteti a meghívó szerinti napirendi pontokat. Ezt 

követően javaslatot tesz a 16. napirendi pontként tájékoztató a Művelődési Ház helyzetéről, 

dr. Ferenczi Gábor képviselő javaslatot tesz, hogy a 6. és 12. napirendi pontot egyben tárgyalja a 

testület. 

 

A javaslatokat a testület egyhangúlag elfogadja. 

 

Napirend: 

 

1. A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása 

Előterjesztő: Gönczöl József polgármester 

2. A 2014. évi zárszámadás jóváhagyása 

Előterjesztő: Gönczöl József polgármester 

3. Előterjesztés a 2014. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásához 

Előterjesztő: dr. Varga Tibor 

4. Előterjesztés SZMSZ elfogadására 

Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző 

5. Beszámoló a Közös Hivatal 2014. évi munkájáról 

Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző 

6. Előterjesztés a vízi közművek ingyenes állami tulajdonba adásáról 

Üzletrész átruházása 

Előterjesztő: Gönczöl József polgármester 
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7. Előterjesztés a Duna-Ipoly Társulás megszüntetéséről 

Előterjesztő: Gönczöl József polgármester 

8. Előterjesztés a Rolfim Szövetkezettel kötendő szerződésről 

Előterjesztő: Gönczöl József polgármester 

9. Előterjesztés a közmeghallgatás időpontjáról 

Előterjesztő: Hauszmann Gábor képviselő 

10. Előterjesztés az Oroszi Hírhozó költségeinek kifizetéséről 

Előterjesztő: Hauszmann Gábor képviselő 

11. Felvilágosítás kérés a Szentháromság szobor felújítása során keletkezett probléma 

megtárgyalása ügyében 

Előterjesztő: Borbély László képviselő 

12. Varga Gábor kérelme (szóbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Gönczöl József polgármester 

13. Beszámoló a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi 

tevékenységéről 

Előterjesztő: Gönczöl József polgármester 

14. Beszámoló a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati 

Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2014. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Gönczöl József polgármester 

15. Tájékoztató a Művelődési Ház helyzetéről 

Előterjesztő: Gönczöl József polgármester 

Az ismertetett napirendet a testület egyhangúlag elfogadta. 

 

1. A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása 
 

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

módosítását. 

A tárgyalás megkezdése után javaslat hangzik el, hogy a Pénzügyi Bizottság is véleményezze a 

rendelet módosítását. A javaslatot a Képviselő-testület nyílt szavazással 5 igen szavazattal, 2 

ellenszavazattal jóváhagyja.  

 

 

2. A 2014. évi zárszámadás jóváhagyása  
 

Gönczöl József polgármester ismerteti az írásban megküldött rendelet tervezetet. 

A tárgyalás megkezdése után javaslat hangzik el, hogy a Pénzügyi Bizottság is véleményezze a 

rendelet módosítását. A javaslatot a Képviselő-testület nyílt szavazással 5 igen szavazattal, 2 

ellenszavazattal jóváhagyja.  
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3. Előterjesztés a 2014. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásához 
 

Gönczöl József polgármester ismerteti az írásban megküldött előterjesztést. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület nyílt szavazással 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással 

ellenvélemény nélkül, az alábbi határozatot hozza. 

 

12/2015.(05.26.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

tartalommal elfogadja Nagyoroszi Község Önkormányzata 2014. évi összefoglaló ellenőrzési 

jelentését. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gönczöl József polgármester 

 

4. Előterjesztés az SZMSZ elfogadására 

 

Dr. Varga Tibor jegyző előterjeszti az írásban megküldött anyagot. 

 

Ezt követően javaslat hangzik el, hogy a képviselők tiszteletdíjról szóló rendeletből kerüljön bele az 

SZMSZ-be az önkormányzati rendelet 3.§ 3 bekezdés első mondata. A módosítást a Képviselő-

testület nyílt szavazással 7 igen szavazattal jóváhagyja.  

 

Javaslat hangzik el, hogy az 1.000.000,-Ft-os polgármesteri kötelezettségvállalást töröljük az 

SZMSZ-ből. A módosítást a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 2 

tartózkodással elutasítja. 

 

Javaslat hangzik el, hogy a hangfelvétel a honlapon kerüljön közzétételre. Ezt a képviselő-testület 4 

igen szavazattal és 3 tartózkodással jóváhagyja. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

7/2015. (VI.2.) önkormányzati rendeltet a jóváhagyott módosításokkal együtt, nyílt szavazással 6 

igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül jóváhagyja. 

 

5. Beszámoló a Közös Hivatal 2014. évi munkájáról 

 

Dr. Varga Tibor jegyző ismerteti az írásban megküldött beszámolót. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület, vita nélkül, nyílt szavazással 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással 

ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozza. 

 

13/2015.(05.26.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Hivatal tevékenységéről készített 

beszámolót. 

A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a hivatal feladat és hatáskörébe tartozó 

feladatokat továbbra is szabályszerűen és határidőre a megszokott magas színvonalon végezzék el, 

továbbra is biztosítsák az udvarias, szakszerű és gyors ügyintézést. 

 

A Képviselő-testület a béremelésre számszerűsített javaslatot kér. 

 

Határidő: folyamatos és 2015. június 1. 

Felelős: dr. Varga Tibor jegyző 
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6. Előterjesztés a vízi közművek ingyenes állami tulajdonba adásáról 

    Üzletrész átruházása 

 

Gönczöl József polgármester ismerteti a vízi közművek ingyenes állami tulajdonba adásáról szóló 

írásban megküldött előterjesztést. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület rövid vita után nyílt szavazással 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenvélemény nélkül, az alábbi határozatot hozza. 

 

14/2015.(05.26.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a vízi közművek ingyenes 

állami tulajdonba adásával kapcsolatos előterjesztést nem támogatja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gönczöl József polgármester 

 

Ezt követően előterjeszti a vízi közmű üzletrész átruházására vonatkozó javaslatot. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület rövid vita után nyílt szavazással 4 igen szavazattal, 3 

tartózkodással, ellenvélemény nélkül, az alábbi határozatot hozza. 

 

15/2015.(05.26.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékelten csatolt Üzletrészátruházási és 

engedményezési megállapodás megkötéséhez a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft-vel, illetve a DMRV-vel 

hozzájárul. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2015. július 1. 

Felelős: Gönczöl József polgármester 

 

 

7. Előterjesztés a Duna-Ipoly Társulás megszüntetéséről 

 

Gönczöl József polgármester ismerteti az írásban megküldött anyagot. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület rövid vita után nyílt szavazással 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenvélemény nélkül, az alábbi határozatot hozza. 

 

16/2015.(02.26.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Duna-Ipoly Önkormányzati 

Területfejlesztési Program Társulás alapító tagjaként úgy dönt, hogy a társulásban meglévő tagsági 

jogviszonyát a Társulási megállapodás III./3. pontjában foglalt hat hónapos felmondási idő betartása 

mellett, 2015. december 31. napjával felmondja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az erről szóló döntésről a társulás vezetőségét (2628 Szob, 

Szent Imre utca 12.) értesítse. 

 

Határidő: 2015. december 31. 

Felelős: Gönczöl József polgármester 
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8. Előterjesztés Rolfim Szövetkezettel kötendő szerződésről 

 

Gönczöl József polgármester ismerteti Rolfim Szövetkezettel kötendő szerződést. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület vita nélkül, nyílt szavazással 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenvélemény nélkül, az alábbi határozatot hozza. 

 

17/2015.(05.26.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a csatolt együttműködési megállapodást köti 

energetikai korszerűsítésre a Rolfim Szövetkezettel. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gönczöl József polgármester 

 

Ezt követően Gönczöl József polgármester szünetet rendel el. A szünet után folytatódik a napirendi 

pontok tárgyalása. 

 

9. Előterjesztés a közmeghallgatás időpontjáról 

 

Hauszmann Gábor képviselő az előterjesztése után javasolja, hogy a közmeghallgatás időpontja 

2015. július 3-án 17 órakor legyen. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület vita nélkül, nyílt szavazással 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenvélemény nélkül, az alábbi határozatot hozza. 

 

18/2015.(05.26.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete közmeghallgatást tart, melynek ideje: 2015. 

július 3. 17 óra, helye: Művelődési Ház színházterme 

 

Határidő: 2015. július 3. 

Felelős: Gönczöl József polgármester 

 

 

10. Előterjesztés az Oroszi Hírhozó költségeinek kifizetéséről 

 

Hauszmann Gábor képviselő az előterjesztése után megkezdődő vitában kiderül, hogy az Oroszi 

Hírhozó újság számláit az önkormányzat már kifizette, így a napirendi pont lényegtelenné vált. 

 

 

11. Felvilágosítás kérés a Szentháromság szobor felújítása során keletkezett probléma 

megtárgyalása ügyében 

 

Borbély László képviselő az előterjesztése után induló vitában főleg a 400.000,-Ft-al kapcsolatos 

kifizetést firtatja. A kérdések és válaszok elhangzása után a Képviselő-testület nem hoz határozatot. 
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12. Varga Gábor kérelme (szóbeli előterjesztés) 

 

Gönczöl József polgármester szóbeli előterjesztésben előadja, hogy szennyvízakna közterületen 

történő építéséhez kér hozzájárulást, a Nagyoroszi zárt kert 2453 hrsz-ú ingatlan melletti területen.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület vita nélkül, nyílt szavazással 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenvélemény nélkül, az alábbi határozatot hozza. 

 

 

19/2015.(05.26.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Varga Gábor építtető a 

Nagyoroszi zártkert, 2453 hrsz-ú ingatlan mellett az önkormányzat tulajdonában álló közterületen 

szennyvízaknát építsen. 

 

Felelős: Gönczöl József polgármester 

Határidő: 2015. december 31. 

 

13. Beszámoló a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tevékenységéről 

 

Gönczöl József polgármester ismerteti a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 

Beszámoló jelentését. 

Ezt követően a Képviselő-testület vita nélkül, nyílt szavazással 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozza. 

 

20/2015.(05.26.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Hivatásos 

Tűzoltóparancsnokság Beszámoló jelentését elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gönczöl József polgármester 

 

 

14. Beszámoló a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati 

Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2014. évi tevékenységéről 

 

Gönczöl József polgármester ismerteti a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 

Ezt követően a Képviselő-testület vita nélkül, nyílt szavazással 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozza. 

 

21/2015.(05.26.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Nógrád Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2014. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gönczöl József polgármester 

 




