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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Nemesgörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26i nyilvános üléséről, mely 16 óra 00 perckor kezdődött.
Az ülés helye: Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal
Jelen vannak: Nemesgörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről
Tatai László Polgármester
Ballér Zoltán
Buzás Sándor
Haller István
Hutter Tamás
képviselők
Távol van: Tanácskozási joggal: Novák Edit aljegyző
Érdeklődő: - fő
Tatai László polgármester köszönti a megjelenteket, s megállapítja, hogy Nemesgörzsöny
Község Képviselő-testülete határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő képviselő közül 5 fő
jelen van.
Ismerteti szóban a kiküldött napirendi pontokat. Kéri, hogy a vegyes ügyek kerüljön az első
napirendi pontra. Mivel kiegészítés, kérdés nem érkezett, felkéri a képviselő-testületet, hogy
szavazzon a napirend elfogadásáról.
Nemesgörzsöny község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
104/2014.(XI.26.) önkormányzati határozat
Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának képviselő-testülete
2014. november 26-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
1.) Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás
Társulási megállapodás módosításának jóváhagyása
Előadó: polgármester
2.) Elektronikus információ biztonsági feladatok ellátásával
kapcsolatos feladatok tárgyalása
Előadó: polgármester
3.) Vegyes ügyek
Előadó: polgármester
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Napirendek tárgyalása:
1.) Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási megállapodás
módosításának jóváhagyása
Előadó: polgármesterű
Tatai László polgármester elmondja, hogy a Társulási Megállapodás módosítását, valamint
annak egységes szerkezetét mindenki megkapta.
Elmondja, hogy a Társulás ülésén a polgármesterek jóváhagyták a módosítást.
Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Tatai László polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja a fenti javaslatot, s
megállapítja, hogy Nemesgörzsöny Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,
ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
105/2014.(XI.26.) önkormányzati határozat
Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápakörnyéki
Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Megállapodás módosítását és annak
egységes szerkezetét – az előterjesztés 1. és 2. mellékletében foglaltaknak megfelelően –
jóváhagyja
A társulási megállapodás módosítása 2015. január 1-én lép hatályba.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Polgármester
2.)Elektronikus információ biztonsági feladatok ellátásával kapcsolatos feladatok
tárgyalása
Előadó: polgármester
Tatai László polgármester elmondja, hogy az önkormányzatoknak kötelességük az
elektronikus információbiztonságról gondoskodni. Ezt a feladatot csak megfelelő
szakképesítéssel rendelkező szakember láthatja el. Az Exact Office Kft. megküldte ajánlatát e
feladat ellátására. Településenkét 70.000.- Ft+ áfa összegért látná el ezt a feladatot, de ha a
Közös Hivatal köti meg a szerződést, akkor ez az összeg 50.000.-Ft+áfa/település összegre
csökken.
Tatai László polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek
kérdése, hozzászólása?
Tatai László polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja a fenti javaslatot, s
megállapítja, hogy Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
106/2014.(XI.26.)önkormányzati határozat
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Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Exact Office
Kft. árajánlatát elfogadja 50.000.-Ft+áfa/település összegben, és egyben felhatalmazza a
jegyzőt, hogy a Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal nevében a szerződést
megkösse és aláírja.
Felelős: jegyző
Határidő: 2014. december 31.
3.)Vegyes ügyek
Előadó: polgármester
Tatai László polgármester elmondja, hogy a Grupama Garancia Biztosító adott árajánlatot az
önkormányzati épületek biztosítására. A biztosító 110.000.-Ft-tal kedvezőbb ajánlatot adott a
jelenleginél. Van helyben kárszakértőjük, irodájuk, így egyszerűbb lesz az ügyintézés is. A
korábbi biztosítást az önkormányzat felbontja.
Tatai László polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek
kérdése, hozzászólása?
Tatai László polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja a fenti javaslatot, s
megállapítja, hogy Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
107/2014.(XI.26.)önkormányzati határozat
Nemesgörzsöny Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
vagyonbiztosítást köt a Grupama Garancia Biztosítóval, 2015. január 1. napjától.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014.11.30.
Tatai László polgármester elmondja, hogy december 5-én lesz a mikulás, meg lett rendelve
minden a csomagokhoz, és a karácsonyfához is. Elmondja, hogy a nyugdíjasok részére
fenntartott épületet fával kell fűteni, de nem áll rendelkezésre tüzelő, így szükséges 5 mázsa
fa rendelése.
Hutter Tamás képviselő megkérdezi, hogy miért nem oda mennek, ahol van fűtés.
Tatai László polgármester elmondja, hogy idős emberekről van szó, az az épület van nekik
közel, ételt és italt visznek be magukkal. Máshova nem akarnak menni.
Tájékoztatja a testületet, hogy van egy nyírfa a Talabérék előtt, azt ki kellene vágni.
Haller István képviselő elmondja, hogy elég lenne csak vissza csonkolni.
Ballér Zoltán képviselő elmondja, hogy az időseknek a fát helyben kell megvenni.
Buzás Sándor képviselő elmondja, hogy rövidebbre és vékonyabbra kell vágatni a fát, hogy be
tudjanak fűteni.
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Tatai László polgármester elmondja, hogy az adventtel kapcsolatban beszélt a Tisztelendő
Úrral, vasárnap 16.00 órakor lesz a gyertya gyújtás. Minden vasárnap ebben az időben lesz
megtartva, mindenkit szeretettel vár. Az utolsó gyertya gyújtáson az énekkar műsort ad, lesz
tea és forralt bor, pogácsa. Majd hirdetve lesz.
Elmondja, hogy a színpaddal kapcsolatban megkereste a Johnson Controls kft-t mezőlakon,
hogy adjanak 40 m2 raklapot, amiből színpadot lehet építeni. Pozitívan álltak a dologhoz,
pénteken lehet menni érte. 42 db raklapot adnak.
Megkérdezi, hogy az SMB leader csoporttól volt-e nyertes pályázata az önkormányzatnak?
Novák Edit aljegyző elmondja, hogy rendezvényre pályázatott az önkormányzat, amit meg is
nyert. Mivel folyamatban volt az IKSZT pályázat, így másra nem tudott pályázni az
önkormányzat. Ezek az uniós pályázatok utófinanszírozásosak, 3-4 hónap mire egy kifizetési
kérelem megfordul. Egyszerre több nagy horderejű beruházást nem tud megvalósítani.
Tatai László polgármester elmondja, hogy fontolóra kellene venni az SMB-ből való kilépést.
10 %-ot levesznek a támogatásból. A Gemara jobb választás lenne. Meg kell vizsgálni, hogy
jobb-e.
Novák Edit aljegyző elmondja, hogy nem vesznek el 10%-ot, nem vehetik el.
Tatai László polgármester tájékoztatja a testületet az IKSZT munkatárs pozíció betöltésére
beérkezett pályázatokról, valamint a döntéséről.
Novák Edit aljegyző elmondja, hogy az önkormányzatnak rendelkeznie kellene
vízkárelhárítási tervvel, melyről ismét adatot kért a Pápai Járási Hivatal Védelmi Bizottsága.
Az önkormányzat ilyen tervvel nem rendelkezik, 2015 évben meg kell csináltatni egy vízügyi
szakemberrel.
Érkezett kérelem lakáscélú támogatásra, új lakás építésre. Az erre vonatkozó hatályos
rendelete már nincs az önkormányzatnak, így érdemben tárgyalni sem lehet a kérelemről.
Tatai László polgármester elmondja, hogy az adó felszólítások kimentek.
Haller István képviselő elmondja, hogy aki nem fizeti be a gépjármű adót, annak az autójáról
a rendszámot le kell vetetni.
Tatai László polgármester: Van valakinek még hozzászólása?
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület nyilvános ülésén megtárgyalandó további napirend
nincs, kérdés, bejelentés hiányában a 2014. november 26-i nyilvános ülést 17óra 56 perckor
berekeszti.
K.m.f.
Tatai László

Ivanics Barbara
jegyző

polgármester
A jegyzőkönyv tartalmáért felel:
Novák Edit
aljegyző
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