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

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Nemesgörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 19-i 
nyilvános üléséről, mely 17 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  
             Iván Ildikó ügyintéző 
 
Meghívottak: 
Szász Póla Református Óvodával és Vargha Gyula Református Általános Iskola részéről: 
Győrffy Balázs igazgatótanács elnöke 
Győrffy Sándor gondnok 
Szakács Sándor lelkész 
Máthéné Szabados Éva igazgató 
Mórocz Attiláné gazdasági ügyintéző 
Hallerné Szabó Renáta óvoda vezető 
 
Németh István Compsec Bt. ügyvezető 
    
Érdeklődő: 7 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. Buzás Sándor alpolgármester 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: 

 
12/2015.(III.19.) önkormányzati határozat 
Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának képviselő-testülete 
2015. március 19-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 
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1.) Szász Póla Református Óvodával és Vargha Gyula 
Református Általános Iskolával kapcsolatos ügyek  
Előadó: polgármester 

2.) Compsec Bt. ügyének tárgyalása 
Előadó: polgármester 

3.) Szennyvíz agglomeráció létrehozásának tárgyalása 
Előadó: polgármester 

4.) Víziközmű-vagyonnal kapcsolatos Gördülő Fejlesztési Terv 
tárgyalása 
Előadó: polgármester 

5.) Víziközmű-vagyon vagyonértékelésének tárgyalása 
Előadó: polgármester  

6.) Pápai Rendőrkapitányság támogatás kérése 
Előadó: polgármester 

7.)  A mezőőri szolgálatról szóló 10/2015. (XI.25) 
önkormányzat rendelete módosításáról szóló …/2015. (….) 
önkormányzati rendelet elfogadása 
Előadó: polgármester 

8.) Vegyes ügyek 
Előadó: polgármester 

Napirendek tárgyalása: 

1.) Szász Póla Református Óvodával és Vargha Gyula Református Általános Iskolával 
kapcsolatos ügyek  

Előadó: polgármester 
 
 
Tatai László polgármester megkérdezi a meghívottakat, hogy van-e új információjuk az iskola 
és óvoda finanszírozásával kapcsolatban. Az óvodával egyenlőre nincs baj. Az idei közüzemi 
számlák nem lettek még kiszámlázva. A szerződések is lejártak. Elmondja, hogy megegyeztek 
a testülettel, hogy az óvodát nem támogatják, az iskolát igen. Úgy gondolja, hogy 15 %-kal 
szállna be a közüzemi díjakhoz ebben az évben. 

Győrffy Balázs igazgatótanács elnöke megkérdezi, hogy volt-e döntés, mert ha igen, akkor 
nincs értelme beszélni róla. 

Tatai László polgármester elmondja, hogy nem volt döntés. 

Máthéné Szabados Éva igazgató elmondja, hogy a kisiskola gázszámlája már az iskolának 
jön, az át lett íratva. 

Győrffy Balázs igazgatótanács elnöke elmondja, hogy meglepte a 15%-os mérték. 24 millió 
forint az iskola hiánya. A közüzemi díjakra 5 millió Ft-ot kell fordítani. Abban bízott, hogy a 
képviselő-testület ezt az összeget átvállalja. Kapott az önkormányzat kiegészítő támogatást, 
abból segíthetne. Most először van igazán nagy baj. Az egyházkerülethez még nem jutott be, a 
Balogh miniszter úrhoz is kért időpontot.  Elmondja továbbá, hogy az érvrendszer is erősebb, 
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ha az önkormányzat is hozzájárul a hiány fedezéséhez. A költségvetés nyilvános, látható 
benne, hogy tartalékban közel 19 millió forintja van az önkormányzatnak, ami a kiegészítő 
támogatást jelenti. Ezt csak működésre használhatja fel az önkormányzat. Megkérdezi, hogy 
jól tudja-e. 

Novák Edit aljegyző elmondja, hogy igen, csak működésre lehet felhasználni. 

Győrffy Balázs igazgatótanács  elnöke reméli, hogy nem a végnapjait éli az intézmény. 
Véleménye szerint az óvodát és iskolát egy intézményként kell kezelni, mert régen is ha az 
iskolának nem volt elég a finanszírozás, akkor az óvodától lett átcsoportosítva. A 
megvalósított beruházásoknál az önrész felét az önkormányzat vállalta. 

Mórocz Attiláné pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy eddig az iskola 2008-2014 közötti 
időszakban 24 millió forintot költött az épületre beruházásként. A beruházáshoz összesen 
3478 e Ft-ot adott az önkormányzat. Ha a 24 millió forintból levonja a 3,4 millió forintot, és a 
maradékot visszaosztja 84 hónappal, az 245 e Ft-ot jelent.  Kvázi ennyiért bérelték az 
épületet.  

Tatai László polgármester megkérdezi, hogy pályázati pénz volt-e a 24 millió forint. 

Mórocz Attiláné pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy nem, az akkori finanszírozásból 
spórolták meg. 

Győrffy Balázs igazgatótanács elnöke elmondja, hogy a finanszírozás több kérdést felvet. 
Feladat finanszírozás van, egyéb forrásokat is igénybe kell venni. Bízik a változásban, de 
garantálni nem tudja, hogy a hiányt teljes egészében lefedik. Javaslatot szeretne tenni, hogy a 
rezsi költséget teljes egészében vállalja át az önkormányzat az intézményektől. Múlt évben ezt 
nem tudta volna megtenni az önkormányzat, akkor nem volt a költségvetésben mozgástér. 
Szeretné, ha a képviselő-testület elkötelezné magát. 

Ballér Zoltán képviselő megkérdezi, hogy változott a finanszírozás, azért alakult ki ez a 
helyzet? 

Győrffy Balázs igazgatótanács elnöke elmondja, hogy  többek között a pedagógus 
bérelemelés miatt. A gyereklétszám növekszik, 122 beíratott gyerek van. Csak a feltétlenül 
szükséges kiadásokat engedélyezték eddig is. Mindenképpen megoldást kell találni a 
problémára. A katolikus egyháznál az intézményi rendszer teljesen más, mint a 
reformátusoknál. Itt egyházközösségi fenntartás van, tehát például a Pápai Református 
Gimnáziumtól nem lehet átcsoportosítani pénzeszközöket a nemesgörzsönyi iskolának. 
Balogh miniszter úrnál szeretne támogatást kérni, akár jogszabály módosítással. Az 
érvrendszerét segítené, ha az önkormányzat támogatná az intézményeket. 

Mórocz Attiláné pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy pedagógus normatíva is van, törvényileg 
kellene a pedagógusok bérét fizetni. Létszám alapján  van számítva, 111 gyereket kell osztani 
11,8 pedagógussal, az 9,32 fő. Ennyi pedagógust finanszíroz az állam, és még nem beszélt a 
fejlesztő pedagógusokról, valamint a napközis tanárokról. Kb. 160 főnél jönne ki az iskola 
nullára. A pedagógus normatíva, és a működésre kapott normatíva együtt nem elég a bérekre. 
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Győrffy Balázs igazgatótanács elnöke elmondja, hogy nem célja, a miniszter úrnak sem a kis 
intézmények bezárása. Bízik benne, hogy változik a finanszírozás. Ha a helyzet nem változik, 
már áprilisban nem tudnak bért fizetni a pedagógusoknak.  

Mórocz Attiláné igazgatótanács elnöke elmondja, hogy szeptembertől 122 gyerek lesz, de 
finanszírozása csak decemberben történik meg. 

Győrffy Balázs igazgatótanács elnöke elmondja, hogy jelenleg 109 gyerek után kap 
finanszírozást az iskola, szeptembertől a gyereklétszám emelkedik 122 főre. A 13 gyerekre a 
finanszírozás csak decemberre érkezik meg. 

Ballér Zoltán képviselő elmondja, hogy az iskola a falué is. 

Tatai László polgármester elmondja, hogy az önkormányzat nem fenntartó, a bérek 
kifizetésében nem tud segíteni, nem tud 7 millió forintot átadni a költségvetéséből. 
Megkérdezi, hogy a tagintézmény mennyiben járul hozzá a hiányhoz? 

Novák Edit aljegyző elmondja, hogy a magyargencsi tagintézmény rezsiköltségének 90%-át 
eddig is fizette Magyargencs Község Önkormányzata.  

Győrffy Balázs igazgatótanács elnöke elmondja, hogy azt is el kellene dönteni, hogy ki legyen 
a számlafizető, hogy a kedvezményt lehessen érvényesíteni. 

Hutter Tamás képviselő megkérdezi, hogy akkor 5 millió forintot kellene fizetni? 

Tatai László polgármester elmondja, ha 80%-ot tudna vállalni az önkormányzat, az 4 millió 
Ft-ot jelent. Támogatni akarja az iskolát, de a bérbe nem tud beszállni. 

Haller István képviselő elmondja, hogy 5 millió Ft-ot ki lehetne nyögni. 

Tatai László polgármester elmondja, hogy nem kellene elszórni a pénzt.  

Győrffy Balázs igazgatótanács elnöke elmondja, hogy nem gondolná, a támogatást 
pénzszórásnak. 

Tatai László polgármester megkérdezi, hogy mi lenne, ha júniusig fizetné a számlákat. 

Ballér Zoltán képviselő elmondja, hogy mi lesz, ha nem lesz pénz? 

Győrffy Balázs igazgatótanács elnöke elmondja, hogy  akkor nekiáll kalapozni, máskor is 
kértem már a kultúrházra.  

Haller István képviselő megkérdezi, hogy mi lesz a következő évvel? 

Győrffy Balázs igazgatótanács elnöke elmondja, hogy nem tud mit mondani. A bérleti 
szerződésben benne kell lennie, hogy mennyit vállal át az önkormányzat. 

Tatai László polgármester elmondja, hogy a régi bérleti szerződést nem ő kötötte. 

Győrffy Balázs igazgatótanács elnöke elmondja, hogy régen nem volt szükség  támogatásra.  
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Győrffy Sándor gondnok elmondja, hogy amikor a presbitérium tízegynéhány évvel ezelőtt 
úgy döntött, hogy az óvoda és az iskola egyházi intézmény legyen, az egyik fő cél az volt, 
hogy az önkormányzat mentesüljön a terhek alól.  Ez sikerült is, mert eddig nem kellett 
támogatni az iskolát. Felvetődik a kérdés, ha jövőre is hiány lesz, az önkormányzat hogyan 
működik tovább. Kötelező feladat az óvoda, ha megszűnik, akkor megint visszakerül a 
probléma az önkormányzathoz. Mielőtt egyházi intézmények lettek, több tízmillió forintba 
kerültek az önkormányzatnak. 

Tatai László polgármester elmondja, hogy örült volna a falu, ha a tíz millió forintok 
megmaradtak volna. 

Győrffy Balázs igazgatótanács elnöke elmondja, hogy azért tudott fejlődni a település, utak 
kerültek felújításra, energetikai beruházás is megvalósult, a kultúrház is felépült.  Vass Albert 
Csaba című könyvéből idéz. Elmondja, hogy intézmény nélkül a település halálra van ítélve. 
Úgy véli, hogy mindenki járuljon hozzá úgy, ahogy tud. Elmondja, hogy ezek után is mindent 
megtesz az intézményekért.  

Tatai László polgármester elmondja, hogy a ravatalozót is fel akarja újítani. 

Novák Edit aljegyző elmondja, hogy az óvoda kötelező feladat. 

Győrffy Balázs igazgatótanács elnöke elmondja, hogy nagyságrendileg 6 millió Forint. 

Hutter Tamás képviselő elmondja, hogy nem gondolta, hogy ekkora a baj. Megkérdezi,ha 
megkapja az iskola a pénzt , akkor meddig húzza? 

Győrffy Balázs igazgatótanács elnöke elmondja, hogy a költségvetés tartalmazza a hiányt. 
Elmondja továbbá, hogy mindenki tudja, hogy az intézményt édes gyermekének tartja. 
Mindent megtesz, hogy működni tudjon. Napkollektor került felszerelésre, nyílászárok ki 
lettek cserélve a rezsi csökkentése miatt. Tíz éves kifutással kb. 1 évnyi rezsit meg tudtak 
spórolni.  

Tatai László polgármester elmondja, ha most beszáll az önkormányzat, akkor jövőre is így 
fognak tervezni. 

Ballér Zoltán képviselő elmondja, hogy ne az legyen az alap, hogy az önkormányzat 
támogatja az intézményt. 

Győrffy Balázs igazgatótanács elnöke elmondja, hogy nem  ez a cél, nem is szabad, hogy ez 
legyen. Eddig is csak a szükséges kiadásokra lett költve. Elmondja, hogy megpróbálja a 
ravatalozó kérdését is elővenni, nyilván más helyett ígérni nem tud. 

Tatai László polgármester megkérdezi, hogy ma legyen-e döntés, mivel a Sanyi nincs, de így 
is határozatképes a testület. 

Hutter Tamás képviselő elmondja, hogy a pappírokból nem látszik a hiány. 

Tatai László polgármester elmondja, hogy dehogynem. Ott van leírva. 
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Győrffy Balázs igazgatótanács elnöke elmondja, hogy január 1-től legyen módosítva a 
szerződés. 

Szakács Sándor lelkész elmondja, hogy az MVM-hez történő váltást is el kellene indítani. 
Megkérdezi, kérheti-e, hogy az önkormányzat legyen a fizető fél.  

Tatai László polgármester kéri, hogy szavazzanak. Kéri, hogy aki úgy dönt, hogy 100 %-ban  
átvállalja az önkormányzat a Szász Póla Református Óvoda és Vargha Gyula Református 
iskola rezsi költségét, az kézfelemeléssel jelezze. Jelezze aki nemmel szavaz, illetve aki 
tartózkodik. 

Tatai László polgármester megállapítja, hogy Nemesgörzsöny Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

13/2015.(III.19.) önkormányzati határozat 

Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának képviselő- testülete úgy döntött, hogy a 
nemesgörzsönyi  Szász Póla Református Óvoda és Vargha Gyula Református iskola rezsi 
költségét teljes egészében átvállalja, a 2015. évi költségvetés terhére. 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

Tatai László polgármester elmondja, hogy szükséges a bérleti szerződések rendezése is. 
Javasolja, a szerződések ügyében 2015. január 26-án hozott határozatok visszavonását. Az élő 
szerződéseket is a fentiek szerint szükséges módosítani, illetve a lejárt szerződések helyett új 
szerződés megkötésére van szükség. 

Megkérdezi, hogy  van-e még kérdés, hozzászólás? 
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 és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

14/2015. (III.19.) önkormányzati határozat 

Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2015. január 
26-án meghozott 2/2015.(I.26.), 3/2015.(I.26.), valamint 4/2015.(I.26.) önkormányzati 
határozatokat visszavonja.  
Felelős: polgármester 
Határidő:azonnal 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy a szerződés-tervezetek elfogadását javasolja. 
Megkérdezi, hogy  van-e még kérdés, hozzászólás? 
Tatai László polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről további kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja a fenti javaslatot, s 
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megállapítja, hogy Nemesgörzsöny Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

15/2015. (III.19.) önkormányzati határozat 

Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
Nemesgörzsöny, Petőfi u. 2. szám alatti 1/1 hrsz-ú ingatlan bérbeadására  2007. július 6. 
napján megkötött bérleti szerződést  az előterjesztésben foglalt szerződés tervezet szerint 
módosítja.  Felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Nemesgörzsöny Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 

16/2015. (III.19.) önkormányzati határozat 

Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
Nemesgörzsöny, Petőfi u. 20. szám alatti 548  hrsz-ú ingatlan bérbeadására  2007. július 6. 
napján megkötött bérleti szerződést  az előterjesztésben foglalt szerződés tervezet szerint 
módosítja.  Felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Nemesgörzsöny Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 

17/2015. (III.19.) önkormányzati határozat 

Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
Nemesgörzsöny, Gárdonyi u. 32. szám alatti 409/1. hrsz-ú ingatlan vonatkozásában bérleti 
szerződést köt a Nemesgörzsönyi Egyházközség Presbitériumával az előterjesztésben foglalt 
szerződés tervezet szerint. Egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
18.00 perckor Győrffy Balázs igazgató tanács elnöke, Győrffy Sándor gondnok,Szakács 
Sándor lelkész 
Máthéné Szabados Éva igazgató, Mórocz Attiláné gazdasági ügyintéző, Hallerné Szabó 
Renáta óvoda vezető távoznak a Képviselő-testület üléséről, valamint megérkezik Németh 
István a Compsec Bt. ügyvezetője. 
 
2.) Compsec Bt. ügyének tárgyalása 
Előadó: polgármester 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy a riasztóra kért árajánlatot. 
 
Németh István Compsec Bt. ügyvezetője elmondja, hogy 17e Ft az eszköz cseréje. Véleménye 
szerint jó lenne a zónákat szétszedni, a 8 zónás plusz 26 e Ft lenne, hozzá a központ, és a 
munkadíj , ami 15-18e Ft között lenne. Ha marad minden a régiben, akkor 17 e Ft a díja. 
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Tatai László polgármester megkérdezi, hogy a másik riasztót beszámítja-e? 
 
Németh István Compsec Bt. ügyvezetője elmondja, hogy ő szolgáltat. Az iskola és az hivatal 
szerződése lejárt, ha továbbra is igénylik a szolgáltatást, akkor szükséges egy új szerződés 
megkötése, határozatlan időre. A távfelügyelet díja Pápán 2000Ft+áfa, itt 1500 Ft+áfa. 
Véleménye szerint nagyon kedvezményes. A karbantrtás 10e Ft/év, mely 2 karbantartást 
foglal magába. 
 
18.21 perckor megérkezik Buzás Sándor alpolgármester. 
 
Tatai László polgármester tájékoztatja Buzás Sándor alpolgármestert a napirenddel 
kapcsolatban korábban elhangzottakról. 
 
Németh István ügyvezető elmondja, hogy a régi árakat fenntartja. 21 éves múltja van a 
cégnek.  
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy kb. 60e Ft a komplett riasztó csere, ha csak a 
kezelőt cseréli, az 19,5 e Ft. 
 
Haller István képviselő megkérdezi, hogy a betöréskor miért nem jött ki senki? 
 
Németh István ügyvezető elmondja, hogy sok volt a téves riasztás, és azt hitték, hogy akkor is 
az volt. 
 
Tatai László polgármester megkérdezi , hogy az IKSZT riasztójával kapcsolatban tud-e 
konkrétat mondani? 
 
Németh István ügyvezető elmondja, hogy a riasztó rendszer kódolását nem tudja, mert le van 
tiltva. Nincs meg a mester kód.  
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy most lesz a garanciális bejárás, talán ki tudja 
deríteni. 
Németh István ügyvezető elmondja, hogy három kód van hozzá. Mester kód, telepítő kód és a 
felhasználó kód. . Ezekre lenne szükség. A rendszer átvétele, újra programozása kb. 2 órába 
telne. Az óradíj 4000Ft+áfa/óra. Telefonon lehet távfelügyelni. Sok a vezeték, ki kellene 
fésülni.  
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy rendbe kell tenni, szekrényt kell felszerelni. 
Kábeltévé előfizetés is kellene. 
 
Ballér Zoltán képviselő elmondja, hogy meg kell nézni, hogy az invitelnél mennyi a hármas 
csomag díja.  
 
Németh István ügyvezető elmondja, hogy tűzjelzőre is vállal távfelügyeletet. 
 
Tatai László polgármester elmondja, ha alá tud menni a jelenlegi árnak, akkor szerződést 
kötnek arra is. 
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Tatai László polgármester kéri  Németh István ügyvezetőt,  hogy a kamera rendszerrel 
kapcsolatos álláspontját fejtse ki. 
 
Németh István ügyvezető elmondja, hogy 10 kamera van beüzemelve.  
 
Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy kb. 3 métert lát a kamera. 
 
Németh István ügyvezető elmondja, hogy az elmenő autók rendszámát is látja. 
 
Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy ha süt a nap, akkor sem látszik semmi. 
 
Novák Edit aljegyző elmondja, hogy először térjenek vissza a hivatal riasztórendszerének 
javítására, mert nem döntötték el, hogy mi legyen.  
 
Tatai László polgármester javasolja, hogy a kezelő legyen cserélve. 
Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslattal egyetért. 
 
Németh István ügyvezető elmondja, hogy a kultúrház riasztójának távfelügyeleti díja 1500 
Ft+áfa, a hivatalé és az iskoláé is bruttó 1500Ft+áfa. 
 
Tatai László polgármester javasolja, hogy a hivatal és az iskola tekintetében, valamint a 
kultúrházra is kössön szerződést határozatlan időre a Comsec Bt.-vel egyenként 1500Ft+áfa 
összegben. 
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 és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

18/2015. (III.19.) önkormányzati határozat 

Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Compsec Bt. 
–vel (8500 Pápa, Kinizsi u. 31. asz:27244368-2-19) szerződést köt a Nemesgörzsöny, 
Széchenyi u. 10., Kossuth u. 1., Petőfi u. 22 ingatlanok távfelügyeletére határozatlan időre,  a 
mellékelt szerződés tervezetek szerint.  Egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződések 
aláírására 

Felelős: polgármester 
Határidő:azonnal 
 

Németh István ügyvezető elmondja a kamerával kapcsolatban, hogy ennyi pénz volt rá, 
ennyiből kellett kihozni.  

Novák Edit aljegyző elmondja, hogy először árajánlatot kellett adnia, amitől később az elnyert 
pályázat után nem lehetett eltérni. 
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Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy 11 kameráról volt szó eredetileg, és csak 10 
kamera lett. Arról volt szó, hogy lesz a Pethő Kálmán előtt és a temetőnél.  

Németh István ügyvezető elmondja, hogy van egy nyitott számla, a szekrény és a monitor. Az 
ajánlatban is benne volt, hogy az ár a monitort nem tartalmazza. 

Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy nem úgy lett megcsinálva, ahogy 
megállapodtak. 

Németh István ügyvezető elmondja, hogy réz kábel hiány miatt lett optikai kábel. A 
következő testületi ülésre hoz ki olyan kamerát, amin lehet zoomolni. Lehetne bővíteni a 
rendszert. 

Iván Ildikó ügyintéző elmondja, hogy a faluba bejövő és kimenő forgalmat figyelő kamera 
nem jól látható. 

Németh István ügyvezető elmondja, hogy a gallyazásra figyelni kell, hogy ne legyen 
szakadás, mert 100 e Ft lesz a javítás. Egy rendszer karbantartást javaslok elvégezni 
tisztítással együtt. Kameránként 1 óra a munka, 10 kamera van, melyet 2 fő végez. Utána meg 
lehet nézni, hogy mit lehet állítani rajtuk. 

Buzás Sándor alpolgármester megkérdezi, ha a temetőhöz lenne egy feltéve, az mennyibe 
kerülne? 

Németh István ügyvezető elmondja, hogy vezetékelni kell, a kamera kb. 30 e Ft, plusz a 
szünetmentes, tápegység, 50 méterenként egy oszlop. 180e Ft+áfa a drót. A karbantartás 
maximum 80 e Ft+áfa a kameráknál. Két fő fogja elvégezni. 

Tatai László polgármester elmondja, ha maximum 80 e Ft+áfa, akkor csinálják meg. 

Ballér Zoltán képviselő megkérdezi, hogy lesz értelme? 

Tatai László polgármester elmondja, hogy majd meglátják. 

Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért abban, hogy a Compsec 
Bt. elvégezze a kamera rendszeren a tisztítást és karbantartást. 

Németh István ügyvezető elmondja, hogy az óvodánál lebontott riasztót beszámítják a 
karbantartásba, így 18e Ft+áfa összeggel kevesebb lesz a fizetendő díj. 

Németh István ügyvezető 19 óra 42 perkor távozik a képviselő-testület üléséről. 

3.)Szennyvíz agglomeráció létrehozásának tárgyalása 
Előadó: polgármester 
 

Tatai László polgármester elmondja, hogy a határozati javaslat mindenkinek kiküldésre 
került. 
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Novák Edit aljegyző elmondja, hogy 2000 fő lakosegyenérték alatt nincs csatorna. Ha 
Marcaltő megcsinálja, és Nemesgörzsöny nem csatlakozik hozzá, egyedül marad és esélye 
sem lesz. Tanulmányt kell készíttetni, annak elkészülte után, azzal lehet kérni, hogy 
25/2002.(II.27.) korm. rendeletbe felvegyék az agglomerációt. 

Tatai László polgármester megkérdezi, hogy  van-e még kérdés, hozzászólás? 
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 és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 

19/2015. (III.19.) önkormányzati határozat 

1. Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának Képviselőtestülete – Marcaltő, 
Egyházaskesző, Malomsok, Nemesgörzsöny és Várkesző Község Önkormányzataival 
közösen -  megalakítja a Marcaltő és térsége szennyvízelvezetési agglomerációt, a 
települési szennyvizek közműves szennyvízelvezetésének és a szennyvizek 
szennyvíztisztításának megvalósítása céljából. 

2. A testület a szennyvízelvezetési agglomeráció központjának Marcaltő községet választja 
meg. 

3. A testület megbízza Marcaltő község polgármesterét  a Marcaltő és térsége 
szennyvízelvezetési agglomeráció Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási 
Megvalósítási Programról szóló 25/2002.(II.27.) orm. rendeletbe (szennyvízelvezetési 
agglomerációs jegyzékbe) történő felvételhez szükséges intézkedések megtételével. 

 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal. 

 

4.)Víziközmű-vagyonnal kapcsolatos Gördülő Fejlesztési Terv tárgyalása 
Előadó: polgármester 

Tatai László polgármester elmondja, a Gördülő Fejlesztési Tervet a Bakonykarszt Zrt. 
készítteti el. Az elkészítése kötelező. Megkérdezi, hogy van-e valakinek még 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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

20/2015.(III.19.) önkormányzati határozat 

Nemesgörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 11-05652-1-002-00-04 
MEKH kóddal rendelkező 26. sorszámú Nemesgörzsöny ivóvízellátó víziközmű-rendszer 
Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 2016-2030. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 
készítésére vonatkozó napirendi pontot. 
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A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése szerinti 
Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében a Képviselő-
testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy hatalmazza meg a BAKONYKARSZT Víz- 
és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel 
kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével. 

 

A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó Terveket 
készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által megállapított 
véleményezés átvételét követően, a 2016-2030. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet 
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a jóváhagyásra 
irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot. 
Felelős:polgármester 
Határidő: 2015.03.31. 
 
 
5.)Víziközmű-vagyon vagyonértékelésének tárgyalása 
Előadó: polgármester  

Tatai László polgármester elmondja, hogy a víziközmű vagyon értékelése szintén kötelező, az 
előterjesztést mindenki megkapta. Ismerteti az előterjesztés tartalmát. Két hete volt egy 
megbeszélés a Bakonykarszt Zrt-vel, ahol elmondták, hogy 3 árajánlatot kértek. A 
vagyonértékelési díjat lehet, hogy megelőlegezik, és a következő évi vagyonkezelési díjból 
levonják. 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek még 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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

21/2015.(III.19.) önkormányzati határozat 

Nemesgörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 11-05652-1-002-00-04 
MEKH kóddal rendelkező 26. sorszámú Nemesgörzsöny ivóvízellátó víziközmű-rendszer 
Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a víziközmű-rendszer vagyonértékelésére vonatkozó 
napirendi pontot. 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ (1) bekezdése szerinti 
vagyonértékelési kötelezettség teljesítése érdekében, továbbá, hogy a 24/2013. (V.29.) NFM 
rendelet 2. § (1) bekezdése szerint a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság területén egységes elvek alapján, egységes vagyonértékelés 
készüljön, a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előterjesztés 
mellékletét képező, a vagyonértékeléssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket tartalmazó 
Együttműködési megállapodást az Önkormányzat nevében írja alá. 

Felelős: polgármester 
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Határidő:2015.03.31. 
 
 
6.)Pápai Rendőrkapitányság támogatás kérése 
Előadó: polgármester 
 
Tatai László polgármestere elmondja, hogy a Pápai Rendőrkapitányság üzemanyag támogatás 
kéréssel fordult az önkormányzathoz. Az előző évben 50 e Ft-ot kaptak. Javasolja, hogy az 
idei évben is 50 e Ft-tal támogassa őket az önkormányzat. 
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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

22/2015.(III.19.) önkormányzati határozat 

Nemesgörzsöny község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Pápai 
Rendőrkapitányság részére 50.000.- Ft üzemanyag támogatást nyújt, a 2015. évi költségvetés 
terhére. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
7.)A mezőőri szolgálatról szóló 10/2015. (XI.25) önkormányzat rendelete módosításáról 
szóló …/2015. (….) önkormányzati rendelet elfogadása 
Előadó: polgármester 
 
Tatai László polgármester elmondja, arról van szó, hogy a Sanyi leadta a puskát egyéb okok 
miatt. A törvény szerint nem kötelező a fegyver. A fegyver eladásra van leadva. Először a 
kiküldött határozati javaslat elfogadására van szükség. 
 
Buzás Sándor alpolgármester bejelenti érintettségét, és kéri kizárását a szavazásból. 
 
Tatai László polgármester kéri, hogy szavazzanak a kizárásról. Kéri kézfelemeléssel jelezze, 
aki elfogadja Buzás Sándor kizárását a szavazásból. Kézfelemeléssel jelezze aki nemmel 
szavaz, tartózkodik. 
Megállapítja, hogy Nemesgörzsöny Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

23/2015.(III.19.) önkormányzati határozata 

Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Buzás Sándor 
döntésből való kizárását jóváhagyja. 
Felelős:polgármester 
Határidő: azonnal 
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Tatai László polgármester kéri, hogy a mezei őrszolgálat vonatkozásában előterjesztett 
határozati javaslat elfogadását. 
Szavazásra bocsátja a fenti javaslatot, és megállapítja, hogy Nemesgörzsöny Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 

24/2015.(III.19.) önkormányzati határozat 

Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a továbbiakban 
nem indokolt a mezőőrként foglalkoztatott személy fegyverrel történő ellátása. Az 
önkormányzat, mint a  0000261320 sorszámú, 8860643 gyártási számú, IZS 18 típusú fegyver 
tulajdonosa a fegyvert a  „Vadászbolt és Bizományi Üzletben (8500 Pápa, Fő tér 14.) 
értékesítésre leadja. 
Felelős: polgármester 
Határidő:azonnal 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy a mezei őrszolgálatról szóló rendeletben rögzítésre 
kerül a feladat ellátás formája és feltétele. Kéri az előterjesztésben foglalt rendelelet-tervezet 
elfogadását. 
Szavazásra bocsátja a fenti javaslatot, és megállapítja, hogy Nemesgörzsöny Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a 
következő rendeletet alkotja: 
 

7/2015.(III.31.) önkormányzati rendelete 

Nemesgörzsöny község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy mezei őrszolgálatról szóló,fenti számú rendeletét 
az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja. 

8.)Vegyes ügyek 
Előadó: polgármester 
 

Tatai László polgármester elmondja, hogy kiküldésre került a közbeszerzési terv 
előterjesztést. Ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
 
Tatai László polgármester megkérdezi, hogy  van-e még kérdés, hozzászólás? 
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 és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 

25/2015. (III.19.) önkormányzati határozat 

Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat általános 
közbeszerzési szabályzata III.3.1. pontja alapján az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési 
tervét az előterjesztésnek megfelelő tartalommal jóváhagyja.   
 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
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Határidő: Azonnal a tervnek a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési 
Adatbázisban történő közzétételére vonatkozóan a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
CVIII. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontja alapján. 

Felelős: Novák Edit aljegyző 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy megküldésre került a belső ellenőrzésről készült 
jegyzőkönyv. Ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
 
 
Tatai László polgármester megkérdezi, hogy  van-e még kérdés, hozzászólás? 
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 és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 

26/2015. (III.19.) önkormányzati határozat 

Az önkormányzat 2014. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása.  
Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatokról szóló a 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 119. § (4) 
bekezdés alapján – figyelemmel a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletre - az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében biztosított jogkörében eljárva, az  
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (1) bekezdés f)pontjában kapott 
felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozza:  
1.Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemesgörzsöny Község 
Önkormányzatnál 2014. évben végzett belső ellenőrzéséről szóló éves ellenőrzési jelentést a 
melléklet szerint elfogadja.  
2.Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert 
az intézkedési terv illetve a képviselő-testületi határozat eljuttatásával a belsőellenőrzés végző 
Tömpe és Kiss Belső Ellenőrzési Betéti Társaság részére. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Nemesgörzsöny Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 

27/2015. (III.19.) önkormányzati határozat 

Nemesgörzsöny Község Önkormányzat költségvetési szervnél végzett témavizsgálati 
jelentésre történő intézkedési terv elfogadása.  
Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatokról szóló a 2011.évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 119. § (4) 
bekezdés alapján – figyelemmel a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletre - az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében biztosított jogkörében eljárva, az 
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államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (1) bekezdés f) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozza:  
1.Nemesgörzsöny Község Önkormányzatnál végzett témavizsgálat belső ellenőrzése során 
feltárt hiányosságok megszüntetésére vonatkozó intézkedési tervet az előterjesztés szerint 
elfogadja.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Tatai László polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy garanciális bejárás lesz 
március 28-án az IKSZT épületében.  A védőnő jelezte, hogy csecsemő mérlegre van 
szüksége. Először közösen akart egyet beszerezni Egyházaskeszővel, de ők már vettek. 13 
ezer Ft, javasolja, hogy vegyen egy sajátot az önkormányzat. Nemesgörzsöny Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért.  
Tájékoztatja a képviselő-testületet a fakivágási ügyről. Állampolgári bejelentésre indult.  
 
Ballér Zoltán képviselő megkérdezi, hogy nem a Sándor Dezső indította  el az ügyet? Tegnap 
előtt ezt az információt kapta itt. Térkép szelvényt adott, amin szerepelt, hogy a terület 
önkormányzati út. Tapolca mellett megy közvetlenül. Körzeti rendőr is megnézte. Tegnap 
elment a Jenőhöz, megbeszélték. Öt kocsi fa volt, volt benne puha és kemény fa is. Elmondta 
neki, hogy nem az ő tulajdona a fa, hanem az önkormányzaté. Pethő Jenő elmondta, hogy 
abban a tudatban volt, hogy az ő területén van a fa, és a határ a Tapolca közepén van. Mert 
néhol még a karók benne vannak. Elnézést kért, elmondta, azért vágta ki, hogy be tudjon 
menni. Megállapodtak, hogy a tuskókat kiszedeti, az ott maradt egy kocsi fát már nem 
hozhatja el, azt az önkormányzat elszállítja.  
 
Tatai László polgármester megkérdezi, hogy  van-e még kérdés, hozzászólás? 
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 és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

28/2015. (III.19.) önkormányzati határozat 

Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 0234/36 hrsz-ú  ingatlan 
0234/24 hrsz-ú ingatlannal határos részén történt  fakivágás ügyében  úgy döntött, hogy a 
0234/24 hrsz-ú ingatlan haszonbérlője a jogosulatlan fakivágás ellentételezésére köteles a 
hátrahagyott tuskókat kiszedetni, valamint az ott található kb. 4 m3 kivágott fát az ingatlanon 
hagyni, továbbiakban azzal a tulajdonos önkormányzat rendelkezik. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
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. március 19-i nyilvános ülést 21 óra 15 perckor 
berekeszti. 

 K.m.f. 
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Tatai László                                      Ivanics Barbara 
  polgármester                 jegyző 

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felel: 

Novák Edit 
aljegyző 

 
 


