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8522 Nemesgörzsöny, Széchenyi u. 10.  
 
ikt.szám:…….../2014. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Nemesgörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 10-
i nyilvános üléséről, mely 17 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  
   Némethné Szathmáry Edina pénzügyi ügyintéző 
   Iván Ildikó adóügyi ügyintéző    
   

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: 

 
91/2014.(XI.10.) önkormányzati határozat 
Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának képviselő-testülete 
2014. november 10-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 
1.) Vegyes ügyek 

Előadó: polgármester  
2.) Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatának elfogadása 
Előadó:polgármester  

3.) …/2014.(…...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és 
természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 
és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról 
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Előadó: polgármester 
4.) Iskolai körzethatárok meghatározása 

Előadó: polgármester 
5.) Hatósági ügyek 

Előadó: polgármester 
 

 
Napirendek tárgyalása: 
1.) Vegyes ügyek 

Előadó: polgármester 
 
Tatai László polgármester felkéri Némethné Szathmáry Edina ügyintézőt, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testületet az önkormányzat pénzügyi helyzetéről. 
 
Némethné Szathmáry Edina pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy készített egy táblázatot, amit 
most mindenki megkapott. Az első oszlopban az előirányzatok vannak, a második oszlopban 
a forgalom, a következő a maradványt tartalmazza, az utolsó oszlopban a teljesítés %-a. Első 
sorban azokat emelné ki, ahol nem volt előirányzat. A felhalmozási célú támogatáson jelentős 
maradvány van, ez az energetikai pályázat. A felújítás megvalósult, pénzforgalmilag nem 
jelenik meg, mert szállítói finanszírozással valósult meg, ami azt jelenti, hogy közvetlenül a 
kivitelező kapja meg a támogatást. A konszolidációban nem érintett önkormányzatok 10 
Milllió Ft támogatást kaptak, ez nem volt előre látható, útfelújításra lett felhasználva. 
Biztosítási káresemény 107 e Ft volt, ingatlan értékesítés sem volt betervezve. A központi 
irányítószervi támogatás a tavalyi évet érintette, a közös hivatalra utaltak be az 
önkormányzatok.  
A kiadásoknál megemlítendő a munka- és védőruha, ott túl lett lépve az előirányzat. Tárgyi 
eszköz vásárlása sem volt betervezve, ennek a fedezetét a munkaügyi központ biztosította. 
Létra és bozótvágó került megvásárlásra. Felújításon az IKSZT, és az energetikai pályázat lett 
tervezve, a bevételeknél már esett szó róla, hogy az utóbbi szállítói finanszírozással lett 
megvalósítva, így az nem jelenik meg, de itt került kimutatásra az útfelújítás. Visszafizetési 
kötelezettség a szociális ebéd után igényelt normatíva elszámolás kapcsán keletkezett. 
Köztemetésre 22 e Ft-ot költött az önkormányzat. A nyugdíjasok támogatása még nem 
teljesült. 
 
Novák Edit aljegyző elmondja, hogy az október hónap alapul vételével megállapítható, hogy a 
havi működési kiadás 2 millió Ft körül van, a normatívából, miután kifizetésre kerül a közös 
hivatal, 1,2 Millió Ft marad. Kb . 738 e Ft-ot kell saját bevételből hozzátenni, hogy működni 
tudjon az önkormányzat. Jelenleg a költségvetési számlán 599 e Ft, az iparűzési adó számlán 
2526 e Ft áll rendelkezésre. Utalásra váró számlák összege 750 ezer Ft.Az elszámoláson is 
látható, hogy megközelítőleg 3 millió Ft kifizetésre váró olyan kiadás áll fenn, ami nem 
mondható rendszeresnek, tehát a tervezett 2 millió forintos kiadás felett van. Legközelebb 
saját bevétele az önkormányzatnak a következő évben március 15-e után lesz, amikor helyi 
adókat fizetik. Látható, hogy a működés nem megoldott. 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy beszélt a belső ellenőrökkel, sok az adó 
kintlévőség. Felszólításokat kell küldeni, és kivonni a gépjárműveket a forgalomból. 
 
Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy be kell hajtani az adót. 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy hivatalból meg kell tenni a felszólításokat. 
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Ballér Zoltán képviselő elmondja, hogy akkor nincs új helyzet, az önkormányzatnak nincs 
pénze.  
 
Buzás Sándor megkérdezi, hogy az önikiből mikor lesz valami. 
 
Novák Edit aljegyző elmondja, hogy még nincs döntés róla. 
 
Ballér Zoltán képviselő megkérdezi, hogy a kiadásokból nem lehet valamit áttenni jövőre? 
 
Novák Edit aljegyző elmondja, hogy a 2 millió Ft mind működési kiadás. 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy akkor az adót be kell hajtani, ha kell akkor le kell 
venni a rendszámot. 
 
Ballér Zoltán képviselő elmondja, hogy a köztartozás mentesség igazolásához az 
önkormányzattól is kell kérni köztartozásmentes igazolást.  
 
Iván Ildikó ügyintéző elmondja, hogy akkor ki is szokták fizetni a tartozást. 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy a felszólítások menjenek ki az adósoknak. 
 
Tatai László polgármester megkérdezi, hogy van-e még kérdés a pénzügyeshez? 
Elmondja a pénzügyesnek, ha valami problémája jelezze. 
 
Balér Zoltán elmondja, hogy a problémát meg kell valahogy oldani. A működést biztosítani 
kell.  
 
Tatai László polgármester megköszöni Némethné Szathmáry Edina pénzügyi ügyintézőnek a 
megjelenést. 
 
Némethné Szathmáry Edina pénzügyi ügyintéző 18óra 15 perckor távozik az ülésről. 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy a vegyes ügyek keretében a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának társulási megállapodás módosítását jóvá kell 
hagyni. Az előterjesztést mindenki megkapta, a módosítást és az egységes szerkezetet is. 
 
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: 

92/2014.(XI.10.) 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 
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A társulási megállapodás módosítása az azt utolsóként elfogadó képviselő-testület 
határozatának meghozatala napján, a társulási megállapodás 2/a. melléklet 1. pontja, 2/b. 
melléklet, 2/e. melléklet vonatkozásában 2015. január 1-én lép hatályba. 

Határidő: Folyamatos 

Felelős: Polgármester 

Tatai László Társulási Tanács által jóváhagyott intézményi térítési díjról a Társulási 
Megállapodás szerint Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete alkot rendeletet. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján 

„Ha a felhatalmazás jogosultja a helyi önkormányzat képviselő-testülete, társulás esetén - ha a 
társulási megállapodásban meghatározott feladat- és hatáskör a felhatalmazás tárgyának 
szabályozására kiterjed - az önkormányzati rendelet megalkotására a társulási 
megállapodásban kijelölt vagy ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi 
önkormányzat képviselő-testülete jogosult. A rendelet megalkotásához a társulásban 
résztvevő helyi önkormányzat képviselőtestületének hozzájárulása szükséges.” 

Fentiek alapján a rendelet megalkotása előtt szükséges a társulásban résztvevő önkormányok 
képviselő-testületeinek a véleményét kikérni az intézményi térítési díj megállapítása kapcsán. 

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: 

93/2014.(XI.10.) önkormányzati határozat 

Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 14/2014. (IX. 25.) határozatával 
jóváhagyott intézményi térítési díj önkormányzati rendeletben történő megállapításával 
egyetért. 

Határidő: Folyamatos 

Felelős: Polgármester 

 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy a mikulásra kell 100 e Ft, öregeknek kb. 480 e Ft-
ra van szükség. Megkérdezi, hogy hol kellene díszíteni a karácsonyfát?  
 
Haller István képviselő elmondja, hogy az egészségháznál van olyan fenyő, amit lehetne 
díszíteni. 
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Buzás Sándor képviselő elmondja, hogy egészben kell gondolkodni, el kell felejteni az alsót 
és a felsőt. 
 
Haller István képviselő megkérdezi, hogy a mikulást hogyan tervezik? Véleménye szerint 
nincs értelme végigmenni a falun.  
 
Buzás Sándor képviselő elmondja, hogy nagy a távolság a falu két vége között.  
 
Haller István képviselő elmondja, hogy egy helyen jobb lenne osztani az ajándékot. 
 
Hutter Tamás képviselő megkérdezi, hogy akkor hogyan lesz? 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy úgy mint tavaly. Az ünnepekről annyit akar 
elmondani, hogy eddig a legfiatalabb megkapta a karácsonyfát, de most ott a kultúrház, nem 
lenne-e jobb, ha helyette utalványt kapna a legfiatalabb, és a fa megmaradna a kultúrházban. 
 
Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy mindig tudják ki kapja, számítanak rá és nem 
vesznek fát. 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy jó lenne, ha lenne a kultúrházban. 
 
Hutter Tamás képviselő megkérdezi, hogy hangosítás van-e a kultúrházban? 
 
Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy van, hangfallal. A Géza idejében lett 
beszerezve, 2000-ben.  
 
Iván Ildikó ügyintéző elmondja, hogy nem találkozott vele. 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy voltak benn az idősek, dec 29-30-a körül 
szeretnének a gencsiekkel teadélutánt csinálni.  Ők is a hangosítást kérdezték. Akkor nincsen. 
15 e Ft-ért lenne hangosítás. 
 
Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy forduljanak az Orsóshoz, azt mondta szívesen 
segít. 
Tatai László polgármester elmondja, hogy azt kérték az idősek, hogy az önkormányzat fizesse 
ki a hangosítást. Az a kérdés, hogy a polgárőrök mikor akarnak ülésezni. Ők dec. 30-át 
akartak. De nem szerencsés, inkább 29.-e jobb lenne, mert hátha valaki szilveszterre ki akarja 
venni a kultúrházat. 
 
Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy ne adják ki a kultúrházat, csak tönkreteszik. 
Elmondja még, hogy nem megy elébe, mondják meg a nyugdíjasok, hogy mikor akarnak, 
azután majd eldönti. 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy még nem tudja, hogy a  vadászok esetleg nem 
akarják-e a kultúrházat szilveszterre. 
 
Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy felirat kellene a hivatalra nagy betűkkel. 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy nem tudja mennyibe kerül egy betű, önkormányzat 
felirat kellene. Hungarocellből kivágják. 
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Haller István képviselő elmondja, hogy valamivel le is kell kezelni. 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy megkérdezi, hogy a gazdaboltra hol vették a 
feliratot. 
 
Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy megkérdezi a Piller dekort, mennyibe kerül. 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy az Ági néni helye meg lett hirdetve. 
 
Buzás Sándor alpolgármester megkérdezi, hogy miért nem fizetik tovább az alkalmazottat az 
IKSZT-ben. 
 
Novák Edit aljegyző elmondja, mert lejár a pályázat az év végével. A használatbavételi 
engedély megszerzését követően lehetett alkalmazni egy embert, tehát áprilistól. 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy önhibájukon kívül történt, az épület az idei évben 
valósult meg. A közös hivatalon lenne hely, de mégsincs. Darabszámra megvan a 2 fő. 
 
Buzás Sándor alpolgármester megkérdezi, hogy nem jártak volna-e jobban, ha az Éva marad 
az önkormányzaton? 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy nem lehet ezzel mit kezdeni. Két fő van, de csak az 
Ildikó van. Megkérdezi, hogy nem kellene-e több pénzt visszakapnia az önkormányzatnak? 
 
Novák Edit aljegyző elmondja, hogy a társulási megállapodás rögzíti a létszámot. A rezsire 
megmaradt pénzt lakosságarányosan kell visszaosztani. 
 
Ballér Zoltán képviselő elmondja, hogy lehet rá lesz kényszerülve az önkormányzat a 
létszámcsökkentésre. Megkérdezi, hogy aki most fel lesz véve az Ikszt-re, azt nem lehet 
májusban áttenni a közös hivatalra?  
 
Novák Edit aljegyző elmondja, hogy nem.  Az Ikszt-re működtetési kötelezettség van. 
 
Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy a doktornővel is lehetne kezdeni valamit, mert 
vállalkozó.  
 
Novák Edit aljegyző elmondja, hogy van egy érvényben lévő szerződés, amit csak úgy nem 
lehet módosítani. 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy nem tudja, hogy hova lehetne átköltöztetni. 
 
Novák Edit aljegyző elmondja, hogy az ÁNTSZ előírásait nem szabad figyelmen kívül 
hagyni. 
 
Haller István képviselő megkérdezi, hogy a házi gyógyszertárral mi a helyzet? 
 
Ballér Zoltán képviselő elmondja, hogy 600 főnél ezt nem lehet gazdaságosan kivitelezni. 
 
Hutter Tamás megkérdezi, hogy a kultúrháznál kell-e előre tervezni a rendezvényt? 
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Novák Edit aljegyző elmondja, hogy negyedévre. 
 
Haller István képviselő megkérdezi, hogy a könyvtárat nem lehetne-e áthelyezni valahova. 
 
Tatai László polgármester megkérdezi, hogy mekkora a könyvtár látogatottsága. 
 
Iván Ildikó ügyintéző elmondja, hogy kevés. 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy a házasságkötő termet is meg kellene csinálni. 
 
Haller István képviselő elmondja január-február hónapban kevesebb a munkája, akkor tud 
segíteni. 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy közfoglalkoztatottal meg lehetne csinálni, az ablak 
előtti részen a lambériát le kellene szedni. 
 
Hutter Tamás képviselő elmondja, hogy a kultúrházba jó lenne egy felolvasóestet szervezni. 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy a Tisztelendő Úr megkereste, hogy az imatermet 
kinőtték, és átmennének a kultúrházba havonta 1-2-szer.  
 
Hutter Tamás képviselő elmondja, hogy valamelyik költő születésnapján az iskolások 
tarthatnának felolvasóestet.  
 
Tatai László polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a vegyes 
ügyek keretében. 
Megállapítja, hogy a vegyes ügyek keretében további hozzászólás nincs. 
 
 
2.)Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása 

Előadó:polgármester  

 
Tatai László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta. Megkérdezi, 
hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy mivel kiegészítés, kérdés nem érkezett, felkéri a 
képviselő-testületet, hogy szavazzon az a napirend elfogadásáról. Nemesgörzsöny község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
a következő rendeletet alkotja: 

13/2014.(XI.13.) önkormányzati rendelete 

Nemesgörzsöny község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
döntött, az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló, fenti számú rendeletét az előterjesztésben 
foglaltaknak megfelelően megalkotja. 
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Utasítja az jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetésről – a helyben 
szokásos módon- gondoskodjon. 

 

3.)…/2014.(…...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális 
és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról 

Előadó: polgármester 

Tatai László polgármester elmondja, hogy a rendeletben változás, hogy az önkormányzati 
segély polgármesteri hatáskörbe kerülne át. Elmondja továbbá, hogy ebben az esetben is 
kikéri a képviselők véleményét, szóbeli tájékoztatást ad minden esetben. 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy mivel kiegészítés, kérdés nem érkezett, felkéri a 
képviselő-testületet, hogy szavazzon az a napirend elfogadásáról. Nemesgörzsöny község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
a következő rendeletet alkotja: 

14/2014.(XI.13.) önkormányzati rendelete 

Nemesgörzsöny község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
döntött, a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és 
gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási 
szabályokról szóló , fenti számú rendeletét az előterjesztésben 
foglaltaknak megfelelően megalkotja. 
Utasítja az jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetésről – a helyben 
szokásos módon- gondoskodjon. 

 
4.)Iskolai körzethatárok meghatározása 
Előadó: polgármester 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta. Megkérdezi, 
hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy mivel kiegészítés, kérdés nem érkezett, felkéri a 
képviselő-testületet, hogy szavazzon az a napirend elfogadásáról. Nemesgörzsöny község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
a következő határozatot hozta: 

94/2014.(XI.10.) önkormányzati határozat 

Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal által közzétett kötelező felvételt biztosító általános iskoláinak, 
körzethatárainak meghatározásának tervezetét Nemesgörzsöny Község vonatkozásában jóváhagyja. 

Nemesgörzsöny község jegyzőjének nyilvántartásában halmozottan hátrányos helyzetű általános 
iskolába járó gyermekek létszáma 6 fő. 

Határidő: 2014. november 30. 
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Felelős: polgármester, aljegyző 
 
Tatai László polgármester: Van valakinek még hozzászólása? 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület nyilvános ülésén megtárgyalandó további napirend 
nincs, kérdés, bejelentés hiányában a 2014. november 10-i nyilvános ülést 18óra 26 perckor 
berekeszti, és zárt ülés keretében folytatja tovább. 

 

 K.m.f. 

Tatai László                                      Ivanics Barbara 

  polgármester                 jegyző 

A jegyzőkönyv tartalmáért felel: 

Novák Edit 

aljegyző 
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