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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. április 10-i nyilvános 
üléséről, mely 8 óra 30 perckor kezdődött. 
 
Az ülés helye: Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal  
 
Jelen vannak: Nemesgörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről 

 
Tatai László Polgármester 

  Buzás Sándor 
  Hutter Tamás 
  képviselők 
 
Távol van: Ballér Zoltán 
       Haller István képviselők 
 
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 3 fő jelen van. Ballér 
Zoltán és Haller István képviselők távolmaradásukat előre jelezték. 
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 3 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 
29/2015.(IV.10.) önkormányzati határozat 
Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2015. 
április 10-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
1.) Gazdasági program elfogadása 

Előadó: polgármester 

2.) Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása 
intézményi térítési díj elfogadása  
Előadó: polgármester 
 

3.) Pápai Rendőrkapitányság beszámolójának elfogadása 
Előadó: polgármester 
 

4.) Rákóczi Szövetség beszámolója 
Előadó:polgármester 

5.) Vegyes ügyek 
Előadó: polgármester 

Napirendek tárgyalása: 
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1.)Gazdasági program elfogadása 
Előadó: polgármester 
 

Tatai László polgármester ismerteti a gazdasági program tartalmát. Megkérdezi, hogy van-e valakinek 
kérdése, hozzászólása? Elmondja, hogy ez csak egy  terv, menet közben úgyis változik. 

Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy a lényeg benne van, azt úgysem lehet tudni, hogy 
mennyi pénz lesz. 

Tatai László polgármester megkérdezi, hogy van-e még 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 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

30/2015. (IV.10.) önkormányzati határozat 

Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött Nemesgörzsöny Község 
Önkormányzat gazdasági programját elfogadja a mellékelt előterjesztés szerint. 
Felelős:polgármester 
Határidő:folyamatos 
 
2.)Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása intézményi térítési díj elfogadása  
Előadó: polgármester 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy a társulási ülésen a polgármesterek elfogadták, most a 
testületek jóváhagyására van szükség. Ismerteti az előterjesztés tartalmát. 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 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

31/2015. (IV.10.) önkormányzati határozat 

Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkormányzatok 
Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 6/2015. (III. 31.) határozatával jóváhagyott intézményi 
térítési díj önkormányzati rendeletben történő megállapításával egyetért. 
Határidő: Folyamatos 
Felelős: Polgármester 
 
3.)Pápai Rendőrkapitányság beszámolójának elfogadása 

Előadó: polgármester 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy a Pápai Rendőrkapitányság megküldte beszámolóját a 
rendőrség 2014. évi munkájáról.  A beszámolót mindenki megkapta, ismerteti annak tartalmát. 
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 
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megállapítja, hogy Nemesgörzsöny Község Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

32/2015. (IV.10.) önkormányzati határozat 

Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy döntött, hogy a Pápai 
Rendőrkapitányság 2014. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
4.)Rákóczi Szövetség beszámolója 
Előadó:polgármester 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy a Rákóczi Szövetség megküldte beszámolóját a 2014. 
évben nyújtott támogatás felhasználásáról. A beszámoló a követelményeknek megfelel. 
 
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 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

33/2015. (IV.10.) önkormányzati határozat 

Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy döntött, hogy a Rákóczi 
Szövetség 2014. évi támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját elfogadja. 
Felelős:polgármester 
Határidő:azonnal 
 
5.)Vegyes ügyek 
Előadó: polgármester 
 
Tatai László polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a vegyes ügyek 
kapcsán? 
 
Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy a kisiskolánál két láb és a drót ki lett véve. Szóltak az 
iskolából, hogy tegyék vissza a drótot. Veszélyes, a gyerekek bármikor kimehetnek rajta. Ha nem 
teszik vissza, meg kell csináltatni és ki kell nekik számlázni. 
 
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. április 10-i nyilvános ülést 9 óra 30 perckor berekeszti. 

 K.m.f. 

Tatai László                                      Ivanics Barbara 
  polgármester                 jegyző 

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felel: 

Novák Edit 
aljegyző 

 


