
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. december 16-
i nyilvános üléséről, mely 8 óra 30 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  
Meghívott: Szabadi János Gemara Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezet vezető 
      
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 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: 

 
108/2014.(XII.16.) önkormányzati határozat 
Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának képviselő-testülete 
2014. december 16-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 
1.) Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Egyesületben betöltött 

tagság tárgyalása  
Előadó: polgármester 

2.) Vargha Gyula Református Általános Iskola és Szász Póla 
Református Óvoda közös Igazgató tanácsi tagságába delegálás 
Előadó: polgármester 

3.) Vegyes ügyek 
Előadó: polgármester 

Napirendek tárgyalása: 
 



 
1.)Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Egyesületben betöltött tagság tárgyalása  
Előadó: polgármester 
 

Tatai László polgármester elmondja, hogy az SMB Leader egyesületben van benne az önkormányzat. 
5 évente lehet váltani. Elmondja, hogy azért hívta meg Szabadi János urat, hogy a Gemara 
Vidékfejlesztési Egyesületről mondjon pár szót. El kell dönteni, hogy maradjon- e az önkormányzat az 
SMB egyesületben, vagy váltson. Megkéri Szabadi János urat, hogy mondja el, hogy mit tud 
biztosítani a Gemara egyesület. Javasolja, hogy lépjenek át. 

Szabadi János munkaszervezet vezető köszönt mindenkit, gratulál a képviselő-testületnek a 
megválasztáshoz. Nem könnyű feladatra vállalkoztak. 2007 –ben indult el a Leader programot. A 
vidékfejlesztésre jött létre. Itt két egyesület jött létre, az SMB és a Gemara. Alulról történő szervezés 
kapcsán létrehozták a helyi vidékfejlesztési stratégiát, amelyet pályázatokon keresztül lehet 
megvalósítani. Voltak bizonyos bírósági perek. 2010-11 elejére lezárultak, a bíróság döntött, hogy 
ahová az önkormányzat regisztrált, oda kell a településnek tartoznia. Így alakult ki a végleges sorrend. 
2011-ben indult el a munka ténylegesen, csökkentett elnökséggel. Civilek, vállalkozók és 
önkormányzatok vesznek részt benne. Elmondható, hogy minden ülés határozatképes. Tagjainak 
létszáma 96. 40 önkormányzat, 29 vállalkozás,22 civil tagja van.  A változások következtében új 
vidékfejlesztési stratégiát kellett készíteni. Felhasználtuk a régi tapasztalatokat. A régi célok, amik 
érdeklődésre adtak számot, megtartotta az egyesület, de újakat is vettek fel. A hármas tengely 4. 
jogcíme tartozott ide. A négyes tengely a leader, a mikro v. turisztikában nem tudtak pályázni, a 
leaderben  lehetőségük volt pályázat benyújtására.75-80%-os volt a nyertes pályázatok aránya. 
Eredetileg 950millió Ft volt a forrás, amit megemeltek 1350 e Ft lett.  A munkaszervezet 3 fővel 
dolgozik, olyan 2 program is fut, amit az egyesület nyújtott be. Turisztika és kerékpárút kialakítása.  A 
turizmus fejlesztés az út, amelyen a környék elindulhat a fejlődés felé. 200 km kerékpárút került 
kijelölésre, amely a turistákat vonz ide. A meglévő utakat felhasználva, a forgalma megengedi a 
kerékpárforgalmat. Eredetileg 500 km került összeírásra, azt kellett lecsökkenteni. 2014 áprilisában az 
Irányító Hatóság megengedte, hogy azok a települések, akik nem illeszkednek be az eredeti térségbe, 
azok átmenjenek másik HACS-ba. Áprilisban ment hozzájuk 6 önkormányzat, 2 elment. Az elnökség 
véleménye az, hogy aki menni akar, az menjen, aki jönni akar, azt fogadják. Kisebbtől a nagyobb 
projektig támogatták a vállalkozásokat. Támogatták a helyi civil szervezeteket, nagyobb 
rendezvényeket.  Éves tagdíj 25.000.- Ft. Más költség nem terheli a költségeket.  

Buzás Sándor alpolgármester megkérdezi, hogy falunapokat támogatják-e. 

Szabadi János munkaszervezet vezető elmondja, hogy igen, volt rá pályázat, és reméli ezután is lesz 
közösségi rendezvényekre támogatás. Sok hagyományörző csoport van, lehetőséget lehet biztosítani a 
bemutatkozásra ilyen helyi rendezvényeken. 2015 végén, 2016 elején várható az új pályázatok kiírása.  

Tatai László polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek még kérdése, hozzászólása. 

9 óra 30 perckor Szabadi János munkaszervezet vezető távozik a képviselő-testület üléséről. 

Tatai László polgármester javasolja, hogy az önkormányzat a mai nappal tagságát szüntesse meg a 
Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER  Akciócsoport Közhasznú Egyesületben, és 
egyben egyesületi tagként lépjen be a Gerence-Marcal-Rába és Somló környéke 
Vidékfejlesztési Egyesületbe, melynek székhelye 8542, Vaszar, Fő u. 27. szám alatt található. 



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: 

109/2014.(XII.16.)önkormányzati határozat 

Nemesgörzsöny Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy a mai nappal 
tagságát megszünteti a Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER  Akciócsoport Közhasznú 
Egyesületben, és egyben egyesületi tagként be kíván lépni a Gerence-Marcal-Rába és Somló 
környéke Vidékfejlesztési Egyesületbe, melynek székhelye 8542, Vaszar, Fő u. 27. szám alatt 
található. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
2.)Vargha Gyula Református Általános Iskola és Szász Póla Református Óvoda közös Igazgató 
tanácsi tagságába delegálás 
Előadó: polgármester 

Tatai László polgármester elmondja, hogy Buzás Sándor alpolgármester Igazgató Tanácsi tagságáról 
lemondott. Az önkormányzatnak új személyt kell delegálnia. Várja a javaslatokat. 

Hutter Tamás képviselő megkérdezi, hogy kit fogad el a prespitérium? 

Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy Tatai László polgármestert kellene delegálni.  

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 Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 
tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

110/2014.(XII.16.)önkormányzati határozat 

Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Tatai László 
polgármestert  tagként delegálja a Vargha Gyula Református Általános Iskola és Szász Póla 
Református Óvoda közös Igazgató Tanácsába. 
Felelős:polgármester 
Határidő:azonnal 

 
3.)Vegyes ügyek 
Előadó: polgármester 

Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy a mezőőri járulékot rá kellene költeni az utakra. 

Novák Edit aljegyző elmondja, hogy az önkormányzatnak nincs rá jelenleg anyagi fedezete. Ha utat 
akarnak építeni, valamit le kellett volna húzni a költségvetésből. Mindenre nem elég a pénz. Az adható 
támogatásokat lehet csak elvenni, mint a nyugdíjasok támogatása, vagy a beiskolázási segély.  



Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy a gödrökből le kellene engedni a vizet, és utána lehetne 
grédereztetni.  

Ballér Zoltán képviselő elmondja, hogy a széleket meg nem is lehet. 

Tatai László polgármester elmondja, hogy a sok bokrot ki kellene vágni.  

Ballér Zoltán képviselő elmondja, ha kivágják, sokkal több nő helyette.  

Hutter Tamás képviselő elmondja, hogy a gazdálkodó jogosan kéri, hogy az utakat csinálják meg.  

Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy a közvilágítást is felül kellene vizsgálni. Elmondja 
továbbá, hogy beszélt a Lívivel az ereszcsatorna fűtése ügyében. 

Tatai László polgármester megkérdezi, hogy ki vette át az épületet, hogy lehetett úgy átvenni, hogy 
semmi sem működik. 

Novák Edit aljegyző elmondja, hogy működik minden, van leírás. 

Tatai László polgármester: Van valakinek még hozzászólása? 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület nyilvános ülésén megtárgyalandó további napirend 
nincs, kérdés, bejelentés hiányában a 2014. december 16-i nyilvános ülést 9óra 59 perckor 
berekeszti. 

 K.m.f. 

Tatai László                                      Ivanics Barbara 

  polgármester                 jegyző 

A jegyzőkönyv tartalmáért felel: 

Novák Edit 

aljegyző 

 


