8522 Nemesgörzsöny, Széchenyi u. 10.
ikt.szám:…….../2015.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Nemesgörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 27-i
nyilvános üléséről, mely 18 óra 00 perckor kezdődött.
Az ülés helye: Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal
Jelen vannak: Nemesgörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről
Tatai László Polgármester
Buzás Sándor
Ballér Zoltán
Haller István
Hutter Tamás
képviselők
Távol van: Tanácskozási joggal: Novák Edit aljegyző
Meghívottak:Érdeklődő: -fő
Tatai László polgármester köszönti a megjelenteket, s megállapítja, hogy Nemesgörzsöny
Község Képviselő-testülete határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő képviselő közül 5fő
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:
45/2015.(V.27.) önkormányzati határozat
Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának képviselő-testülete
2015. május 27-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
1.) 41/2015.(IV.27.) önkormányzati határozat visszavonása
Előadó: polgármester
2.) Pályázat benyújtása Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban:
Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 4. aa), ac) és ad)
pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására
Előadó:polgármester
3.) Nyilvános könyvtár nyitva tartásának elfogadása
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Előadó:polgármester
4.) Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás
Társulási Tanácsa 13/2015. (V. 27.) határozatával
jóváhagyott intézményi térítési díjának jóváhagyása
Előadó: polgármester
5.) „Kristály” Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
árajánlatának elfogadása
Előadó: polgármester
6.) Vegyes ügyek
Előadó: polgármester

Napirendek tárgyalása:

1.) 41/2015.(IV.27.) önkormányzati határozat visszavonása
Előadó: polgármester
Tatai László polgármester elmondja, hogy van pályázati lehetőség út felújítására és járda
felújításra, ezért a korábbi ülésen elfogadott ajánlattal kapcsolatosan nem kerül sor szerződés
kötésére. A felújítandó útszakaszra pályázat kerül benyújtása. Kéri a határozat visszavonását.
Tatai László polgármester megkérdezi, hogy 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:
46/2015.(V.27.) önkormányzati határozat
Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 41/2015.
(IV.27.) önkormányzati határozatot visszavonja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2.) Pályázat benyújtása 2014. évi C. törvény 3. melléklet II4. pont aa), ac) és ad) pontok
szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”
Előadó: polgármester
Tatai László polgármester elmondja, hogy kért árajánlatot a Stabil Aszfalt Kft-től a Zrínyi u.
útfelújítására.
Az árajánlat megérkezett, csak a Zrínyi utca felújítására és a járda felújítására is.
Novák Edit aljegyző elmondja, hogy az Ady utcára nem lehet pályázni, mivel csak meglévő
aszfaltburkolat felújítására lehet pályázatot benyújtani. Az aszfaltozásra benyújtott pályázatot
aggályosnak tartja.
Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy ha nem megfelelő a munkájuk, akkor nem lesznek
kifzetve.
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Novák Edit aljegyző elmondja, hogy ez nem így működik.

Tatai László polgármester megkérdezi, hogy 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:
47/2015.(V.27.) önkormányzati határozat
Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a
2014. évi C. törvény 3. melléklet II4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti „Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” jogcímre. Fejlesztés tárgya: Zrínyi M utca útjavítási
munkálatai,valamint járdaépítési munkálatok Nemesgörzsöny területén. Nemesgörzsöny Község
Önkormányzata a saját forrás összegét – 2 071 170.- Ft- a 2015. évi költségvetés terhére biztosítja.
Fejlesztés forrásösszetétele:
Ft
aszfaltozási munka
Megnevezés térkő burkolatú járda építés útjavítás
összesen
%
Saját forrás
1 498 095
573 075 2 071170
15
Támogatás
8 489 202
3 247 425 11 736 627
85
összesen
9 987 297
3 820 500 13 807 797
100
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3.) Könyvtári nyitva tartás elfogadása
Előadó:polgármester
Tatai László polgármester elmondja, hogy szükséges a könyvtári nyilvántartás határozatba foglalása.
Novák Edit aljegyző elmondja, hogy a költségvetési törvény 2. melléklete a nyilvános könyvtári
normatíva igénylés feltételeit meghatározza. Az egyik ilyen feltétel a munkaszüneti napon vagy
ünnepnapon történő nyitva tartás.
Tatai László polgármester elmondja, hogy a nyitva tartás a következőképpen történik 2015 évben:
Tatai László polgármester megkérdezi, hogy 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:
48/2015.(V.27.) önkormányzati határozat
Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Nemesgörzsöny
településen a nyilvános könyvtár nyitva tartását a következőképpen határozza meg:
szerda: 17.00-20.00
szombat: 9.00-12.00 óráig
3

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4.) Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa
13/2015. (V. 27.) határozatával jóváhagyott intézményi térítési díjának
jóváhagyása
Előadó: polgármester
Tatai László polgármester elmondja, hogy a Társulási Tanács már jóváhagyta az intézményi
térítési díjat. Szükséges a társulásban lévő testületek jóváhagyása is. Az előterjesztést
mindenki megkapta.
Megkérdezi, hogy 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:
49/2015.(V.27.) önkormányzati határozat
Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápakörnyéki
Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 13/2015. (V. 27.) határozatával
jóváhagyott intézményi térítési díj önkormányzati rendeletben történő megállapításával
egyetért.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Polgármester
5.) „Kristály” Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. árajánlatának elfogadása
Előadó: polgármester

Tatai László polgármester elmondja, hogy a „Kristály” Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
megküldte árajánlatát a szennyvíz- beruházással kapcsolatos tanulmány elkészítésére.

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:
50/2015.(V.27.) önkormányzati határozat
Nemesgörzsöny község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a Marcaltő,
Egyházaskesző, Malomsok, Nemesgörzsöny és Várkesző Község önkormányzatok közigazgatási
területén létesítendő szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep beruházásban:
1. az önkormányzatok tulajdoni részesedését a 2015.01.01-I népességi adatok alapján határozza
meg
Marcaltő
765 fő
28 %
Egyházaskesző
512 fő
19 %
Malomsok
530 fő
20 %
Nemesgörzsöny
731 fő
27 %
Várkesző
176 fő
6%
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Összesen

2714 fő

arányban elfogadja.

2. A testület a szennyvízelvezető rendszerek 26/2002.(II.27.) Korm.rendelet szerinti
felülvizsgálat elvégzéséhez a tanulmányterv elvégzésére az Kristály Tervező és
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (8600 Siófok, Fő u. 15.) vállalkozást bízza meg. A
tanulmányterv és a kapcsolódó eljárási díjak költsége 600 e Ft +ÁFA, bruttó 762.000,-Ft,
mely összeg kifizetését a települések lakosságszámuk arányában vállalják.
Marcaltő
Egyházaskesző
Malomsok
Nemesgörzsöny
Várkesző
Összesen

765 fő
512 fő
530 fő
731 fő
176 fő
2714 fő

28 %
19 %
20 %
27 %
6%

213.360,144.780,152.400,205.740,45.720,-

762.000,-

3. A Képviselőtestület kötelezi magát arra, hogy a tervező által kiállított
számla benyújtásának napján az 1. pontban meghatározott arányszámnak megfelelő
( 27 %) , a településre eső tanulmányterv díjának összegét 205 740,-Ft-ot Marcaltő
Község Önkormányzatának költségvetési számlájára átutalja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal.

6.) Vegyes ügyek
Előadó : polgármester

Tatai László polgármester megkérdezi, hogy van valakinek még hozzászólása?
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület nyilvános ülésén megtárgyalandó további napirend nincs,
kérdés, bejelentés hiányában a 2015. május 27-i nyilvános ülést 8óra 39 perckor berekeszti.
K.m.f.

Tatai László
polgármester

Ivanics Barbara
jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felel:
Novák Edit
aljegyző
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