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ikt.szám:…….../2015. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Nemesgörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-i nyilvános 
üléséről, mely 8 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  
    
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: 

 
8/2015.(II.10.) önkormányzati határozat 
Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2015. 
február 10-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
1.) Nemesgörzsöny Község Önkormányzat 2015. évi 

költségvetéséről szóló rendelet elfogadása 
Előadó: polgármester 

2.) Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 
költségvetésének elfogadása 
Előadó: polgármester 

3.) A pénzbeli és természetbeni támogatásokról és az azzal 
kapcsolatos eljárási szabályokról szóló…/2015. (..) 
önkormányzati rendelet elfogadása 
Előadó: polgármester 

4.) 2015. évi munkaterv elfogadása 
Előadó:polgármester 

5.) Vegyes ügyek 
Előadó:polgármester 

Napirendek tárgyalása: 



1.) Nemesgörzsöny Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása 
Előadó: polgármester 

Tatai László polgármester elmondja, hogy a város és községgazdálkodáson van feltüntetve a 
karbantartó, a mezőőr bére, és itt fog jelentkezni a kerítéshez az anyagvásárlás. Telekkönyvileg 
rendezni kell a ravatalozó épületet is, mivel nincs feltüntetve.   

Ballér Zoltán képviselő elmondja, hogy erre a problémára megoldást kell találni. 

Haller István képviselő elmondja, hogy az épület területét át kell adniuk az önkormányzatnak. 

Tatai László polgármester elmondja, hogy a villanyt akkor is meg kell csináltatni, mert nyáron 
óránként kellett nézegetni. Javasolja, hogy a belső falak legyenek átmeszelve. 

A javaslattal a Képviselő-testület egyetért.  

Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy olyan nagy beruházást ne csináljunk, hátha lesz pályázat.  

Tatai László polgármester elmondja, hogy az alsói temetővel kell kezdeni, ki kell meszeltetni, a 
villanyt meg kell csináltatni, közben rendezni kell a tulajdoni viszonyokat. Az automatát is cserélni 
kell. 

Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy 32 A ingyen van, kérni kell. 

Haller István képviselő elmondja, hogy kérni kell  árajánlatot a villanyszerelésre több embertől is. A 
presbitériummal azt kellene megbeszélni, hogy azt a területet adják át. 

Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy a polgárőrség támogatása kimaradt a költségvetésből. 

Tatai László polgármester elmondja, hogy bele kell tenni. 

Novák Edit aljegyző elmondja, hogy a lovas egyesület is. Mindegyik 50 e Ft. 

Tatai László polgármester elmondja, hogy a falunapra tervezett kiadás elég magas összeg, ennyi pénzt 
nem akar költeni a falunapra. 

Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy a sátorbérlet magába foglalja a mobil WC-t, a padokat, 
asztalokat és a hangosítást is.  

Hutter Tamás képviselő elmondja, hogy a munkatársa csinál ilyet, sátort állítanak, megkérdezi, hogy 
mennyibe kerül. 

Tatai László polgármester elmondja, hogy nem is kellene akkora sátor. 

Novák Edit aljegyző elmondja, hogy az ebédnél és a műsor alatt tele volt a sátor. 

Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy több helyen is meg kellene kérdezni a sátrat. 

Tatai László polgármester elmondja, hogy 10 M Ft marad a közösön, ami vissza lesz osztva. Fogast 
kell venni,  valamint szippantás is lesz az IKSZT-nél, ezért 20 e Ft-ról meg kell emelni 100 e Ft-ra. 
Fogast kell venni az öltözőbe is. 

Tatai László polgármester elmondja, hogy az énekkar marad az oviban, nem mennek át az IKSZT-be. 



Haller István képviselő megkérdezi, hogy az IKSZT dolgozó szervezett már programokat? 

Tatai László polgármester elmondja, hogy már szervezik a dolgokat. 

Novák Edit aljegyző elmondja, hogy még az Ildikó csinálja, már kétszer megnézte az elszámolást. 

Tatai László polgármester elmondja, hogy akkor az előterjesztésben foglaltakat módosítja azzal, hogy 
a költségvetésbe belekerül a polgárőrség és a lovas egyesület támogatása, valamint az anyagokra 
tervezett 20 e Ft-ot megemeli 100 e Ft-ra. 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 Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja: 
 

5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete 

Nemesgörzsöny község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló,fenti 
számú rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 
megalkotja. 

2.)Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének elfogadása 
Előadó: polgármester 
 

Tatai László polgármester elmondja, hogy a Közös Hivatal költségvetését mindenki megkapta. 
Áttanulmányozhatta. Két fő megy nyugdíjba. A tervek szerint kb 10 M Ft kerül visszaosztásra.  

Novák Edit aljegyző elmondja, hogy a Közös Hivatalra tervezve a bérek vannak, valamint a Hivatal 
által használt programok, valamint közlöny előfizetés, rendszerfelügyeleti díjak. 

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 Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

9/2015.(II.10.) önkormányzati határozat 

Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának képviselő- testülete úgy döntött, hogy a Nemesgörzsönyi 
Közös Önkormányzati Hivatal 2015 évi költségvetését az előerjesztésnek megfelelően elfogadja. 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 

3.)A pénzbeli és természetbeni támogatásokról és az azzal kapcsolatos eljárási szabályokról 
szóló…/2015. (..) önkormányzati rendelet elfogadása 
Előadó: polgármester 

Tatai László polgármester elmondja, hogy a jogszabályi változások miatt szükséges az új szociális 
ellátásokról szóló rendelet megalkotása. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás átkerül a járáshoz, a 



méltányos közgyógy ellátás, valamint a méltányos ápolási díj megszűnik. 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 Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja: 
 

6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete 

Nemesgörzsöny község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 
és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról 
szóló,fenti számú rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 
megalkotja. 

4.) 2015. évi munkaterv elfogadása 
Előadó:polgármester 
 

Tatai László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta, áttanulmányoztatta. 
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 Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

10/2015.(II.10.) önkormányzati határozat 

Nemesgörzsöny község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  a Nemesgörzsöny 
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.évi munkatervet a javaslat szerint elfogadja. 
Felelős:polgármester 
Határidő:azonnal 
 

 

5.)Vegyes ügyek 
Előadó:polgármester 
 

Tatai László polgármester elmondja, hogy megjött a belső ellenőrzési jelentés. A kormányhivatal 
küldött megkeresést, az ügysegéddel kapcsolatban. Megállapodás megkötésére van szükség. Az 
ügysegéd szerdánként 12.00 – 14.00 óráig tart ügyfélfogadást. A második határozati javaslat 
elfogadását javasolja, mert ha időközben módosulna az időpont, a szerződés módosításhoz nem kell a 
testületet összehívni. 

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 Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

11/2015.(II.10.) önkormányzati határozat 

Nemesgörzsöny község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési ügysegédi feladatok 
ellátására vonatkozóan a Veszprém Megyei Kormányhivatallal kötendő megállapodás-tervezetben 
foglaltakkal egyetért.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására, valamint annak az 
ügyfélfogadás időpontja, időtartama vonatkozásában jövőben esedékessé váló szükség szerinti 
módosításainak aláírására. 
A Képviselő-testület utasítja a  Polgármestert, hogy az ügysegédi feladatok ellátására vonatkozóan 
aláírt megállapodás esetleges módosításáról a  soron következő ülésén  tájékoztassa a Képviselő-
testületet.  
Határidő: azonnal, illetve folyamatos  
Felelős:  Polgármester 
 

Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy a Fodor ház kinn van a határban, világítjuk. A felsői 
temetőben meg nincs világítás. Megkérdezi, hogy nem lehetne-e áttenni a lámpát.  

Tatai László polgármester elmondja, hogy úgyis megy az eon-hoz, majd megkérdezi. 

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. február 10-i nyilvános ülést 9 óra 57 perckor 
berekeszti. 

 K.m.f. 

Tatai László                                      Ivanics Barbara 
  polgármester                 jegyző 

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felel: 

Novák Edit 
aljegyző 

 
 


	Nemesgörzsöny község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról

