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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Nemesgörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.október 26- nyilvános
üléséről, mely 16 óra 30 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 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:
75/2015.(X.26.) önkormányzati határozat
Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2015.
október 26-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1.) Család-és gyermekvédelmi szolgálat feladatellátása 2016. január 1
napjától
előadó: polgármester
2.) Iskolai körzethatár meghatározatása
előadó: polgármester
3.) Vegyes ügyek
Előadó: polgármester
Napirendek tárgyalása:
1.) Család-és gyermekvédelmi szolgálat feladatellátása 2016. január 1 napjától
előadó: polgármester
Tatai László polgármester elmondja, hogy a családsegítés és gyermekjóléti szolgálat tekintetében
változások lesznek a 2016. évtől. Az előterjesztést mindenki megkapta. A Közös Hivatal gesztor
településének kell ellátni a feladatot, ő fog szerződést kötni a Pápakörnyéki Önkormányzatok
Feladatellátó Társulásával.
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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:
76/2015. (IX. 26.) önkormányzati határozat
1. Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a családsegítés és gyermekjóléti
szolgálat feladatellátásra vonatkozó hatályos megállapodását felülvizsgálta.
2. Mint a Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal székhelytelepülésének Önkormányzata a
Képviselő-testület úgy határozott, hogy 2016. január 1-től a családsegítés és gyermekjóléti szolgálat
feladatait a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás keretében kívánja ellátni a közös
önkormányzati hivatalt fenntartó Nemesgörzsöny, Nagyacsád, Magyargencs, Kemenesszentpéter,
Békás, Mezőlak, Kemeneshőgyész települési önkormányzatok illetékességi területe vonatkozásában.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a társulás elnökét tájékoztassa,
a társulási megállapodást aláírja.
Határidő: Azonnal, illetve 2015. december 31.
Felelős: Polgármester
2.)Iskolai körzethatár meghatározatása
előadó: polgármester
Tatai László polgármester elmondja, hogy az iskolai körzethatár meghatározásával kapcsolatban
véleményt kell alkotni. Az előterjesztést mindenki megkapta.
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:
77/2015. (IX. 26.) önkormányzati határozat
Nemesgörzsöny Község Önkormányzat 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 7fő.
Határidő: 2015. november 30.
Felelős: polgármester, aljegyző
3.)Vegyes ügyek
Előadó: polgármester
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Tatai László polgármester elmondja, hogy az előző ülésen szó volt arról, hogy műszaki ellenőrt
kellene megbízni a járdaépítéssel kapcsolatban. Nem történt szavazás az ügyben.
Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy 4 alkalmat foglal magába az összeg. Ha többször kell
átjönnie, az plusz pénzbe kerül.
Ballér Zoltán és Haller István képviselők elmondják, hogy mindenképpen kell műszaki ellenőr.
Tatai László polgármester elmondja, hogy az ő szakmája, ő ért hozzá. A kivitelezőtől függően köt
majd szerződést a műszaki ellenőrzésre, így a szerződés megkötését a későbbiekben is ráérnek
eldönteni.
Tatai László polgármester elmondja, hogy az Inten-see Kft. nem vállalja úgy a járdaépítést, hogy 10
M Ft-ot egy összegben a végén fizeti ki az önkormányzat. Nézett egy másik céget, aki Mezőlakon
térkövezett, ő hétvégén megnézi a területet, és ad ajánlatot. Látatlanban 10.500.- Ft/m2 árat mondott.
Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy kerüljön többe, ne gyaláztassuk meg megint a faluba
magunkat.
Ballér Zoltán képviselő megkérdezi, hogy a feljelentés jó körbe van járva?
Tatai László polgármester elmondja, hogy az ügyvéd jól körüljárja.
Haller István képviselő megkérdezi, hogy az elszámolás rendben lesz, ha bíróság lesz belőle?
Novák Edit aljegyző elmondja, hogy akkor nem.
Ballér Zoltán képviselő megkérdezi, hogy a teljesítési igazolás már megvan?
Tatai László polgármester elmondja, hogy már megint emailben küldte el, eredetiben még nincs meg.
Buzás Sándor képviselő elmondja, hogy volt egy ügy, amiről beszélni kell. Elmondja, hogy az
asszonyokkal kitakaríttatta a templomot, és szerette volna ugyanezt elvégeztetni az óvoda melletti
szolgálati lakásban. Kérte a kulcsot az énekkarosoktól, akik azon nyomban kiköltöztek, és azt
terjesztik, hogy az önkormányzat másra akarja az épületet használni és el lett véve tőlük. Állításuk
szerint még a víz is el volt zárva két éve. Most mégis van víz mindegyik csapban. Szerencse, hogy
nem fagyott el semmi.
Tatai László polgármester elmondja, hogy az iskola, óvoda, egészségház energiakorszerűsítését meg
lehetne pályázatból csinálni, holnap beszél a Tisztelendő Úrral, hogy ők mire pályáztak. Elképzelhető,
hogy a temető közös használatba kerül.
Hutter Tamás képviselő elmondja, hogy 30 e Ft összegért erdész tartana előadást.
Tatai László polgármester elmondja, hogy a december tele van. Miért nem jön jövő év elején?
Hutter Tamás képviselő elmondja, hogy az már nem jó neki. Elmondja, hogy jelzés érkezett felé, hogy
van aki nem tud átjárni Marcaltőre. Megkérdezi, hogy nem tartozhat-e Pápához a település.
Novák Edit aljegyző elmondja, hogy nem, mert az OEP körzetet nem lehet csak úgy megváltoztatni,
valamint ott van a praxisjog kérdése is.
Hutter Tamás képviselő elmondja, hogy a sport egyesület építeni akar egy beállót.
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Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy nem jó, ahogy tervezik. az felújított épületet nem
fúrhatják szét. Az épületet megrongálni nem lehet.
Haller István képviselő elmondja, hogy a csücsökbe pont jó lenne.
Hutter Tamás képviselő elmondja, hogy az idei évben megveszik a faanyagot, jövőre megcsinálják.
Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy az ifjúsági ház most lett felújítva. Azt nem szabad
megbontani.
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. október 26-i nyilvános ülést 18 óra 03 perckor berekeszti.
K.m.f.
Tatai László
polgármester

Ivanics Barbara
jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felel:
Novák Edit
aljegyző
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