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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Nemesgörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016.január 11-i
nyilvános üléséről, mely 16 óra 00 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
képviselők
Távol van: Hutter Tamás képviselő
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 4 fő
jelen van. Hutter Tamás képviselő távolmaradását előre jelezte. 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:
1/2016.(I.11.) önkormányzati határozat
Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának képviselő-testülete
2016. január 11-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:

1.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
13/2014.(XI.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
../2015. (..) önkormányzati rendelet módosítás
előadó: polgármester
2.) Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési
díjakról szóló rendelet módosítása
Előadó: polgármester

3.) Vegyes ügyek
előadó:polgármester
Napirendek tárgyalása:
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1.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014.(XI.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló ../2015. (..) önkormányzati rendelet módosítás
előadó: polgármester
Tatai László polgármester elmondja, hogy a kincstár hiánypótlást küldött a Törzskönyvi kivonat
módosítására benyújtott kérelemmel kapcsolatban. 1 kormányzati funkció száma téves, így a
rendeletet is módosítani kell. A módosítás másik oka a szociális gyermekéteztetéssel kapcsolatos
kormányzati funkció felvétele, mely az idei évi előírásoknak megfelelően kötelezően alkalmazandó.
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 4 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:

1/2016.( I.12.) önkormányzati rendelete
Nemesgörzsöny község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
13/2014.(XI.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ,fenti
számú rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően
megalkotja.
2.)Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014.(XI.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló ../2015. (..) önkormányzati rendelet módosítás
Előadó: polgármester

Tatai László polgármester elmondja, hogy 2016. január 1 napjától az önkormányzat kilépett
az Áfa körből, így szükséges a térítési rendelet módosítása, a térítési díjak változatlanok
maradnak, csak technikai módosításról van szó.
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 4 igen
szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:
2/2016.(I.12.) önkormányzati rendelete
Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának képviselő-testülete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési
díjakról szóló végrehajtásáról szóló, fenti számú rendeletét az
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja.
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Utasítja az aljegyzőt, hogy a rendelet kihirdetésről – a helyben
szokásos módon- gondoskodjon.
3.)Vegyes ügyek
Előadó:polgármester
Tatai László polgármester elmondja, hogy Magyar Bálint édesanyja megkereste az
önkormányzatot, hogy szeretné, ha gyermeke felvételt nyerne az Arany János
tehetséggondozó programba. A határidő lejárt, visszamenőleg döntést nem tud hozni a testület
de a fogadó intézmény igazgatója megkeresett, és elmondta, ha mai ülésen dönt a Képviselőtestület, az is megfelelő.
Megkérdezi, hogy a javaslattal 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 Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,
ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
2/2016.(I.11.)önkormányzati határozat
Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának képviselő-testülete támogatja, hogy Magyar
Bálint nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Budai Hajnalka)Nemesgörzsöny település
képviseletében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban.
Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani
számára.
Felkéri a polgármestert önkormányzat vezetőjét, hogy a tanuló Arany János Tehetséggondozó
Programba történő jelentkezéshez készült pályázatát és a jelen határozatot az alábbi határidőre
a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Tatai László polgármester előzetesen elmondja, hogy a szociális feladatokra kapott normatíva
megemelkedett ebben az évben, javasolja, hogy vállaljon át a képviselő-testület a házi
gondozásban részt vevő lakosok térítési díjából.
Novák Edit aljegyző elmondja, hogy a felülvizsgálatok most zajlanak, az igényfelmérés
lezárultát követen lehet megmondani, hogy hány főről is van szó, és ennek függvényében
lehet a hozzájárulás mértékét kiszámolni. Elképzelhető, hogy a következő ülésre már
meglesznek a számok. Az idei évben már a kinti tevékenység után is fizetniük kell a térítési
díjat, ez megterhelő lehet néhány ember számára.
Tatai László polgármester megkérdezi, hogy a vegyes ügyekben van-e valakinek még
kérdése, hozzászólása?
Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy az orvosi rendelőnél mindenképpen csinálni kell
előtetőt, és a terasz járólapját ki kell cserélni, mert nagyon csúszós és balesetveszélyes is. Sok
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helyen feljött már a járólap. Nem szabad megvárni, míg baleset történik. Fából meg lehetne
csinálni az előtetőt, az anyagot kellene megvenni, és saját dolgozókkal meg lehetne
csináltatni.
Tatai László polgármester elmondja, hogy vassal lehet nagyobb lejtést lehetne adni neki.
Haller István képviselő elmondja, hogy így viszont sokkal drágább is.
Ballér Zoltán képviselő elmondja, hogy ki kell számolni.
Tatai László polgármester elmondja, hogy felmérik az anyagszükségletet, és kiszámolják a
költségeket, melyik megoldás olcsóbb.
Tatai László polgármester megkérdezi, hogy van valakinek még hozzászólása?
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület nyilvános ülésén megtárgyalandó további napirend
nincs, kérdés, bejelentés hiányában a 2016. január 11-i nyilvános ülést 16óra 52 perckor
berekeszti.
K.m.f.
Tatai László
polgármester

Ivanics Barbara
jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felel:
Novák Edit
aljegyző
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