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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Nemesgörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.augusztus 10-i
rendkívüli nyilvános üléséről, mely 14 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 4 fő
jelen van. Hutter Tamás képviselő később érkezik. 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 4 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
53/2015.(VIII.10.) önkormányzati határozat
Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának képviselő-testülete
2015. augusztus 10-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
1.) Előfinanszírozási hitel felvétele a mikrobusz beszerzése
kapcsán
Előadó: polgármester
2.) Vegyes ügyek
Előadó: polgármester
Napirendek tárgyalása:
1.) Előfinanszírozási hitel felvétele a mikrobusz beszerzése kapcsán
Előadó: polgármester
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Tatai László polgármester elmondja, hogy Nemesgörzsöny Község Önkormányzat az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatásra benyújtott
pályázatot elbírálták, a támogatás elnyeréséről szóló határozatot az önkormányzat megkapta.
A támogatás utófinanszírozású, a támogatás előfinanszírozására hitel felvételére van szükség.
Az önrész összegét saját forrásból biztosítja az önkormányzat. A Takarék Faktorház Zrt.
megküldte finanszírozási konstrukcióját az előfinanszírozásra.
Tatai László polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Tatai László polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről további kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja a fenti javaslatot, s
megállapítja, hogy Nemesgörzsöny Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,
ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
54/2015.(VIII.10.) önkormányzati határozat
Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-tól igénybe vehető támogatásra (1713572765
iratazon.támogatási határozata) elnyert 7.990.000.-Ft összegű támogatás előfinanszírozására
hitelt vesz fel a Takarék Faktorház Zrt. ajánlata alapján. Felhatalmazza a polgármestert, hogy
kölcsönszerződést kössön a Takarék Faktorház Zrt-vel, és egyben felhatalmazza a
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
2.)Vegyes ügyek
Előadó: polgármester
Tatai László polgármester elmondja, hogy beállót kellene csinálni az autónak, de még nincs
meg az árajánlat.
Haller István képviselő elmondja, hogy az interneten meg kellene nézni a mobil garázsokat,
mert ez lenne a legolcsóbb megoldás. Nem is engedélyköteles.
14 óra 15 perckor megérkezik Hutter Tamás képviselő.
Tatai László polgármester elmondja, hogy a garázs mérete 7*5m legyen, 3 m magassággal.
Elmondja, hogy utána néz az áraknak, és egy későbbi ülésen visszatérnek rá.
Tatai László polgármester elmondja, hogy az IKSZT kávézó üzemeltetésére kötött szerződés
lejárt, az együttműködés jó volt, javasolja, hogy ismét vele kössön az önkormányzat
szerződést. Kocsma működése nem lehet a kultúrházban. Javasolja, hogy a bérleti szerződést
1 évre kössék meg.
Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy nem szabad kocsmát csinálni a kultúrházból.
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Tatai László polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Tatai László polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről további 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:
55/2015.(VIII.10.) önkormányzati határozat
Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az IKSZT
(8522 Nemesgörzsöny, Kossuth u. ) kávézójának üzemeltetésére Kiss Attila egyéni
vállalkozóval szerződést köt 2016. december 31. napjáig. Egyben felhatalmazza a
polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő:azonnal
Tatai László polgármestere elmondja, hogy a képviselő-testület korábban megbízta a
Bakonykarszt Zrt-t, hogy a víziközmű rendszer vagyonértékelését végeztesse el, mely
megbízás visszavonását javasolja.
Novák Edit aljegyző elmondja, hogy a Vksztv. 78.§ (1) bekezdésében módosulás történt, a
vagyonértékelést 2019. december 31.-ig kell elvégezni. Ennek alapján az
önkormányzatoknak, mint ellátásért felelősöknek további négy év áll rendelkezésre, hogy a
kötelező vagyonértékelést elvégeztessék. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
ezért az együttműködést megszüntette, a meghatalmazást visszavonták, így a Bakonykarszt
Zrt. Döntéshozó Testülete a közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánította. A
meghatalmazások visszavonása miatt a vagyonértékelés költségei nagyon megemelkednek. A
feladat elvégzésére még 4 év van hátra, így javasolt a megbízás visszavonása a Képviselőtestület részéről,és a vagyonértékelés későbbre halasztása.
Tatai László polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Tatai László polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről további 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:
56/2015.(VIII.10.) önkormányzati határozat
Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
21/2015.(III.19.) önkormányzati határozattal jóváhagyott, az egységes vagyonértékelés
tárgyában a Bakonykarszt Zrt.-vel megkötött Együttműködési megállapodást visszavonja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Tatai László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Bakonykarszt Zrt.
megküldte a vagyonkezelési díjjal kapcsolatos elszámolást.
Nyilvántartása alapján a -12 194 607 Ft kötelezettséget tart nyilván.
3

Tatai László polgármester elmondja, hogy a Talajerő Kft.-vel a folyékony hulladék
elszállítására szerződése van az önkormányzatnak. Mivel a szolgáltatásukat egyáltalán nem
vette igénybe senki, ezért az adminisztratív költségeik fedezésére átalánydíjat kívánnak
azonnali hatállyal beépíteni a szerződésbe, különben felmondják a szerződés.
Novák Edit aljegyző elmondja, hogy a szerződés azonnali hatályú felmondására nincs
lehetőségük, a kistérség szinte minden települése hasonló problémával küzd, ezért egységesen
a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása folytat tárgyalásokat ez ügyben,
melyről várjuk a további tájékoztatást.
Tatai László polgármester elmondja, hogy eddig Magyargencs Község Önkormányzatával
volt szerződése a szociális étkeztetés biztosítására. Magyargencs Község Önkormányzata
kiadta a Főzőkonyhát üzemeltetésre, így az üzemeltetővel szükséges a feladat ellátáshoz a
szerződés megkötése. A megállapodást mindenki áttanulmányozhatta. A feltételek és az
étkeztetés díja változatlan marad. Javasolja a megállapodás megkötését.
Tatai László polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Tatai László polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről további 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:
57/2015.(VIII.10.) önkormányzati határozat
Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a vásárolt élelem
határozott idejű biztosítására Nemesgörzsöny Község Önkormányzata, mint megbízó
valamint a NA-SZE Kft. ( 9533 Nemesszalók, Rákóczi u, 33. képviseli: Nagy Sándor
ügyvezető) mint megbízott között létrejövő, mellékelt megállapodást. Egyben felhatalmazza a
polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő:azonnal
Tatai László polgármester elmondja, hogy elkészült az önkormányzat közbiztonsági és
bűnmegelőzési koncepciója 2015-2020 közötti időszakra. Az előterjesztést mindenki
megkapta, áttanulmányozhatta. Ismerteti a koncepció elkészítésének szükségességét
megalapozó okokat.
Tatai László polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Tatai László polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről további 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:
58/2015.(VIII.10.) önkormányzati határozat
1.) Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a jelen
előterjesztés mellékletét képező „Nemesgörzsöny község Önkormányzatának
Közbiztonsági és bűnmegelőzési programja 2015-2020” dokumentumot jóváhagyja.
2.) A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1.) pontban megjelölt
dokumentumot a Pápai Rendőrkapitányság részére tájékoztatásul küldje meg.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Tatai László polgármester elmondja, hogy az Enerin Sümeg Kft. közvilágítás korszerűsítés
ajánlatával kereste meg az önkormányzatot. Az ajánlatot mindenki megkapta,
áttanulmányozhatta. A futamidő 156 hónap, a törlesztés fedezetét a fogyasztás megtakarítása
fedezi. Utána érdeklődött, hogy a túlmelegedés miatt már ezek az energiatakarékos izzók nem
mennek tönkre, mert van beépítve ventilátor a hűtésre és nincs ilyen probléma. A régi
lámpákat max. 20 évig lehet üzemeltetni, most járunk a 15. évnél. Ha az ÉH-Szer Kft.
bevállalja a sorcserét, akkor max. még 5 éve van a lámpáknak. Ők is adtak árajánlatot a
korszerűsítésre, de a megtérülése nem olyan kedvező.
Novák Edit aljegyző elmondja, hogy a havi díj minden évben emelkedik a KSH által közölt
fogyasztói árindexszel, ami ilyen hosszú futamidőnél nem kis tétel. A futamidő végére
megduplázódik a havi díj. Ezt is számításba kell venni. Az önkormányzatnak nemrég járt le
hasonló konstrukcióval a Camisussal kötött szerződés, és a végén elég nagy terhet jelentett a
költségvetésnek. A finanszírozás előre nem látható. Jelenleg a közvilágítás normatíva kiadja a
fizetendő díjat, de ez a későbbiekben nem valószínű.
Haller István képviselő elmondja hogy nagyon hosszú a 156 hónap, kockázatosnak tartja,
hogy belevágjanak. Nem ért egyet.
Tatai László polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Tatai László polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről további kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja a fenti javaslatot, s
megállapítja, hogy Nemesgörzsöny Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
59/2015.(VIII.10.) önkormányzati határozat
Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az ENERIN
Sümeg Kft. által - közvilágítás korszerűsítése tárgyában - 2015. június 26. napján készített
LED 1.1 verzió számú ajánlatát – az ajánlat 2.2. pontjában a II. verzió jóváhagyása mellett elfogadja. A beruházás értéke bruttó 12.192.000.- Ft, bérleti díj: 879.042.- Ft/év, mely a
évente a KSH által közölt fogyasztói árindex alapján növekszik. Futamidő: 156 hónap.
Egyben felhatalmazza a polgármert a bérleti szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Buzás Sándor polgármester elmondja, hogy két buszváró ki kellene festeni, meszelni a
közhasznúak megcsinálják. Az új szabadidőparkhoz kellene vízóra akna. Aknával együtt 150
e Ft-ba kerülne. A képviselő-testület egyetért a vízóraakna kialakításával, és felkérik Buzás
Sándor alpolgármestert, hogy intézze a kialakítással kapcsolatos teendőket.
Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy gallyazni kellene, mert szóltak a buszosok,
szemétszállítósok. Javasolja, hogy a lakosok legyenek kiértesítve, hogy a ház kertjeiben lévő
fák gallyazását végezzék el.
Tatai László polgármester elmondja, hogy a búcsúra meghívják Nemes Gyulát, hogy a népi
fajátékaival települjön ki.
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Tatai László polgármester elmondja, hogy kiírásra került a konszolidációban nem érintett
önkormányzatok támogatására pályázat. A támogatás mértéke függ a lakosság számától.
Nagyacsád Község Önkormányzata 10 millió Ft-ra tud pályázni. Elsősorban a kétezer fő
lakosságszám feletti településeket részesítik támogatásban, de a 2000 fő alatti települések is
pályázhatnak, amennyiben marad forrás, úgy azokat is támogatják.
Javasolja, hogy a József Attila utca és a Deák F. utca útfelújítási munkáinak elvégzése
kerüljön a pályázatba.
Tatai László polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Tatai László polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről további 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:

60/2015.(VIII.10.) önkormányzati határozat
Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy támogatási
igényt nyújt be a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014.évi C. törvény
(a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 10. pont szerinti
„az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatására” kiírt pályázatra.
Ft
Megnevezés tervezett
kötség
Útfelújítás

9.998.527.-

összesen

9.998.527.-

támogatás

9.998.527.-

önrész

0

Felelős: polgármester
Határidő: 2015.09.01
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. augusztus 27-i nyilvános ülést 16óra 40 perckor berekeszti.
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K.m.f.

Tatai László
polgármester

Ivanics Barbara
jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felel:
Novák Edit
aljegyző
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