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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.november 25-i 
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: 

 
89/2015.(XI.25.) önkormányzati határozat 
Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának képviselő-testülete 
2015. november 25-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 

1.) Nemesgörzsönyi Református Egyházközség 
támogatása 
előadó: polgármester 

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

3.) Nemesgörzsöny Község Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének módosítása. 

           Előadó: polgármester 
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4.) Vegyes ügyek 
           Előadó:polgármester 

Napirendek tárgyalása: 

1.) Nemesgörzsönyi Református Egyházközség támogatása 
előadó: polgármester 

Tatai László polgármester elmondja, hogy a lakosság részéről 600 e Ft támogatást sikerült a 
Református Egyházközségnek összeszedni. Korábban arról állapodott meg a testület, hogy 
ugyanakkora összeggel az önkormányzat is támogatni fogja, valamint a lemondott 
tiszteletdíjából még 200 e Ft-tal kiegészítené ezt az összeget. Az egyháznak 900 e Ft-ra lenne 
szüksége, így javasolja, hogy 900 e Ft-tal támogassa az önkormányzat a Református 
Egyházat, melyet csak működési költségekre használat fel.  

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: 
 

90/2015. (XI.25.) önkormányzati határozat 

Nemesgörzsöny Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy  a 
Nemesgörzsönyi Református Egyházközség részére 900.000.- Ft támogatást nyújt a 2015. évi 
költségvetés terhére, működési, karbantartási feladatok ellátására. 
Felelős:polgármester 
Határidő:azonnal 
 

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

Tatai László polgármester elmondja, hogy elkészült a Közös Hivatal költségvetésének 
módosítása. A módosítás fő oka a kiegészítő támogatás, melyben a Hivatal részesül. Ismerteti 
az előterjesztés tartalmát. 

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: 
 

91/2015. (XI.25.) önkormányzati határozat 

Nemesgörzsönyi közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi költségvetésének módosítása 
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Nemesgörzsöny Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Nemesgörzsönyi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítását a mellékelt előterjesztés 
szerint, és beépíti a Nemesgörzsöny Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének 
módosításába. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Ivanics Barbara jegyző 

 

3.)Nemesgörzsöny Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása. 

 Előadó: polgármester 

Tatai László polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát mind az teljesítés, mind az 
előírányzat változás kapcsán. Elmondja, hogy lesz még kiadás a kultúrházzal fűtésével 
kapcsolatban is.  

Haller István képviselő megkérdezi, hogy mi a baj a fűtéssel? 

Tatai László polgármester elmondja, hogy a fűtés szakaszolása most fog elkészülni. Az agy 
benne volt, de nem volt leszakaszolva, és az egész kultúrházat fűteni kell.  

Megkérdezi, hogy a III. negyedévi teljesítéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? 

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: 
 

92/2015. (XI.25.) önkormányzati határozat 

Nemesgörzsöny Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy  a 
Nemesgörzsöny Község Önkormányzat 2015. III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót 
elfogadja. 

Felelős:polgármester 

Határidő:azonnal 

 

Tatai László megkérdezi, hogy a 2015. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-
tervezettel kapcsolatban 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 rendeletet alkotja: 
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14/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelete 

Nemesgörzsöny község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló fenti számú rendeletét az 
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja. 

 

 

4.)Vegyes ügyek 
Előadó:polgármester 
 

Tatai László polgármester elmondja, hogy Halász Líviával kiszámoltatta az iskola és az óvoda 
energetikai korszerűsítésének költségeit. Az iskola 27 millió Ft-ba kerülne, az óvoda 29 millió 
Ft-ba. Beszélt a pályázatíróval, összehívja az iskola és az egyház vezetőit, hogy megbeszéljék, 
hogy ki mire pályázik. 

Hutter Tamás képviselő elmondja, hogy lemondott a tiszteletdíja feléről, az így összegyűlt 
összeget szeretné a Nemesgörzsönyi Sportegyesületnek felajánlatni.  

Tatai László polgármester elmondja, hogy 87.500 Ft összegről van szó. 

Tatai László polgármester megkérdezi, hogy a támogatással kapcsolatban 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: 
 

93/2015. (XI.25.) önkormányzati határozat 
Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
Nemesgörzsönyi Sportegyesület részére 87500 Ft támogatást nyújt a 2015. évi költségvetés 
terhére. 
Felelős: polgármester 
Határidő:azonnal 
 
Haller István képviselő elmondja, hogy a Petőfi utcában lévő háromszögletű virágos részre 
műemléket lehetne csinálni, amin lehetne a falu címere, egy hármas domb közepén. Ez csak 
egy ötlet. Betonból is meg lehetne csinálni. 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy szó volt már róla. 
 
Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy gondolkodjanak még, hogy milyen is legyen. 
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Tatai László polgármester megkérdezi, hogy a vegyes ügyek keretében van-e valakinek 
kérdése, hozzászólása? 
 
Tatai László polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyilvános  ülésén 
megtárgyalandó további napirend nincs, kérdés, bejelentés hiányában a 2015. november 25-i 
nyilvános ülést 16 óra 56 perckor berekeszti. 

K.m.f. 

Tatai László                                      Ivanics Barbara 
  polgármester                 jegyző 

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felel: 

Novák Edit 
aljegyző 
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