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8522 Nemesgörzsöny, Széchenyi u. 10.  
 
ikt.szám:…….../2016. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Nemesgörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016.február 4-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: 

 
3/2016.(II.4.) önkormányzati határozat 
Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának képviselő-testülete 
2016. február 4-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 

1.) Nemesgörzsöny Község Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének tárgyalása 
előadó: polgármester 

2.) Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal 
2016. évi költségvetésének tárgyalása 
előadó: polgármester 

3.) Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó 
Társulás Társulási Megállapodás módosítása 
előadó:polgármester 

4.) 2016. évi közbeszerzési terv tárgyalása 
előadó: polgármester 

5.) 2016. évi munkaterv tárgyalása 
előadó:polgármester 

6.) Vegyes ügyek 
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előadó: polgármester 
 
Napirendek tárgyalása: 
1.)Nemesgörzsöny Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének tárgyalása 
előadó: polgármester 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta, áttekinthette. 
A működési költségek az előző évi teljesítések alapján kerültek megtervezésre. A 
sportegyesület támogatása  és a rendőrség támogatása csökken, a falunapra is csak 1,3 millió 
forint került tervezésre. 
 
Buzás Sándor alpolgármester javasolja, hogy csak a református egyház kapjon támogatást, 
amit a ravatalozó felújításra lehessen felhasználni, mivel azt mindhárom felekezet használja. 
Elmondja továbbá, hogy az IKSZT rezsiköltségét kevésnek találja. 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy az ebédet már a konyhások szállítják, ugyanazon 
az áron, amelyen Magyargencs Önkormányzat szállított, de ő már nem tudja vállalni. 
A szociális feladatokra kapott normatíva felhasználására javasolja, hogy vállaljon át a 
képviselő-testület a házi segítségnyújtás kapcsán a lakosok által fizetendő térítési díjból 100 
Ft/óra/lakos összeget. 50 Ft-tal számolt először, az havi 8000 Ft-os kiadást jelentett volna csak 
az önkormányzatnak, a 100 Ft-tal is belefér a normatívába. 
 
Haller István képviselő elmondja, hogy volt kéményseprés és az óvoda kéménye veszélyes, le 
kellene bontani. 
 
Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy meg kell bízni egy vállalkozót, hogy bontsa el, 
és az övé lehet az anyag.  
 
Novák Edit aljegyző elmondja, hogy sürgősen intézkedni kell az ügyben. 
 
Ballér Zoltán képviselő elmondja, hogy nagyon siralmas a költségvetés. Nincs mozgástér, az 
1-2 millió forint fejlesztésre nagyon kevés. 
 
Haller István képviselő megkérdezi, hogy mit lehet tenni, hogy jobb legyen a költségvetés? 
 
Novák Edit aljegyző elmondja, hogy a tiszteletdíjakról például le lehetne mondani. 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy április 1-től ismét lemond a bruttó tiszteletdíja 25 
%-ról, inkább a falunak maradjon meg, mint hogy vissza kelljen fizetni az államnak. Ezzel ki 
lehet egészíteni esetlegesen a sportegyesület támogatását. 
 
Hutter Tamás képviselő elmondja, hogy a tiszteletdíja feléről lemond a sportegyesület javára. 
 
Haller István képviselő március 1 napjától a teljes tiszteletdíjáról lemond. 
 
Novák Edit aljegyző elmondja, hogy a lemondással az összeg visszakerül a költségvetésbe, a 
felhasználásáról testület egy költségvetés módosítás keretében dönt. 
 
Haller István képviselő megkérdezi Buzás Sándor alpolgármestert, hogy mi igaz abból, hogy 
közel 200 e Ft-ért vásárolt munkaruhát a tavalyi évben. 
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Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy 180 e Ft értékben, és igaz, megvette, ami elő 
volt írva. Nem az önkormányzat pénzén, hanem abból, amit a gazdák befizetnek mezőőri 
járulékként. 
 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek még 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: 

 
3/2016.( II.17.) önkormányzati rendelete 

Nemesgörzsöny község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló,fenti számú 
rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja. 

 
Tatai László polgármester javasolja, hogy határozzon a testület a térítési díj átvállalásáról is. 
Javasolja, hogy a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által ellátott házi 
segítségnyújtás térítési díjából 100 Ft/óra/fő  térítési díjat vállaljon át az önkormányzat a 
lakosoktól. 
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 hozza: 
 

4/2016.( II.4.) önkormányzati határozat 
Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által ellátott házi segítségnyújtás 
feladattal kapcsolatban 2016.január 1. napjától a nemesgörzsönyi lakosok által fizetendő 
térítési díjból 100 Ft/óra/fő térítési díjat átvállal. 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
2.)Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének tárgyalása 
előadó: polgármester 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta.  
 
Novák Edit aljegyző elmondja, hogy a költségvetésben a bérek szerepelnek, valamint a dologi 
kiadások között csupán a hat hivatalt érintő előfizetési díjak, üzemeltetési szerződések, jogtár 
és közlöny előfizetés díjak. A rezsi költséget az önkormányzatok maguk fizetik, és a 
fennmaradó normatíva erejéig kerülnek beszámlázásra a közüzemi díjak. 
 
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 hozza: 
 

5/2016.(II.4.) önkormányzati határozat 
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Nemesgörzsöny község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemesgörzsönyi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2016 évi költségvetését a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja. 
1.) A 2016. évi költségvetési évben a Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal  

a) bevételi főösszege: 75.318 ezer forint; melyből 
     aa) intézmény finanszírozás 75.318 ezer forint 

b) kiadási főösszege: 75.318.- ezer forint, melyből 
 ba) személyi juttatások:   48.412.- ezer forint, 
 bb) munkaadókat terhelő járulékok: 12.640.- ezer forint, 
 bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 14.266.- ezer forint, 

 c) átlagos statisztikai állományi létszáma: 15 fő. 
2.) A Képviselő-testületek a Közös Önkormányzati Hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás 
mértékét egységesen bruttó 200.000  forint összegben határozzák meg.  
3.)  A képviselő-testületek megbízzák Nemesgörzsöny Község Polgármesterét, hogy a Közös 
Önkormányzati Hivatal költségvetésének Nemesgörzsöny Községi Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon. 
4.) A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról 
gondoskodjon. 
 
Határidő: 2016. február 15. 
Felelős: polgármester,a végrehajtásért: jegyző 
 
3.)Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Megállapodás 
módosítása 
előadó:polgármester 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta.  A 
megállapodás módosítására azért van szükség, mert a jogszabályi változások miatt a 
családsegítő- és gyermekjóléti feladatok összevonásra kerültek és új kormányzati funkciót 
kapott, melyet a megállapodásba is fel kell venni. 
 
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 hozza: 
 

6/2016.(II.4.) önkormányzati határozat 
Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási Megállapodásának 15. módosítását, 
valamint azt egységes szerkezetben az előterjesztés 1. és 2. melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
4.)2016. évi közbeszerzési terv tárgyalása 
előadó: polgármester 
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Tatai László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta. Az 
önkormányzat nem tervez akkora beruházást, mely a közbeszerzési értékhatárt elérné, így 
nullás a terv. 
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 hozza: 
 

7/2016. (II.4.) önkormányzati határozat 
Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat általános 
közbeszerzési szabályzata alapján az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervét az 
előterjesztésnek megfelelő tartalommal jóváhagyja.   
 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: Azonnal a tervnek a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési 
Adatbázisban történő közzétételére vonatkozóan a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdés a) pontja alapján. 
Felelős: Novák Edit aljegyző 
 
5.)2016. évi munkaterv tárgyalása 
előadó:polgármester 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta. Megkérdezi, 
hogy az előterjesztéssel 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 hozza: 
 

8/2016. (II.4.) önkormányzati határozat 
Nemesgörzsöny község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztett 2016.évi 
munkatervet a javaslat szerint elfogadja. 
Határidő: 2016.évben folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
6.)Vegyes ügyek 
előadó: polgármester 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy a Nemesgörzsönyért Közalapítvány egy 
kuratóriumi tagja elhunyt, helyére új kuratóriumi tagot kell választani. Az alapítvány javaslata 
Pethő Jenő Sándorra esett, ő kerül a megüresedett helyre. 
 
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 hozza: 
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9/2016.(II.4.) önkormányzati határozat 
Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
Nemesgörzsönyért Közalapítvány alapító okiratát módosítja 2016. február 4. napjával, 
valamint  azt a melléklet szerinti egységes szerkezetben elfogadja. 
Felkérik a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:60 nap 
Felelős: polgármester 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy a sportegyesület beállót akar építeni a focipályán, 
az ifjúságház mellé. 
 
Buzás Sándor alpolgármester javasolja, hogy csak úgy lehessen, hogy a meglévő épületet ne 
lehessen megbontani, hozzáépíteni.  
 
Haller István képviselő elmondja, hogy ő is egyetért azzal, hogy csak önálló épületet lehessen 
építeni.  
 
Ballér Zoltán képviselő elmondja, hogy nem biztos benne, hogy a tervezettek szerint az 
időjárás viszontagságait kibírja. Egy erős szél nehogy megemelje. 
 
Novák Edit aljegyző elmondja, hogy a használat közben bekövetkező események felelősségét 
az önkormányzat nem vállalhatja. Csak saját felelősségükre használhassák a beállót. Csak 
szakembernek szabad felépíteni. 
 
Tatai László polgármester javasolja, hogy engedélyezze a testület, hogy az 549 hrsz-ú 
ingatlanon a Nemesgörzsönyi SE 10*7 m nagyságú beállót építhessen a meglévő ifjúságház 
épületének megbontása nélkül, csak önálló épületként.  
 
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 hozza: 
 

10/2016.(II.4.) önkormányzati határozat 
Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
engedélyezi Nemesgörzsönyért SE-nek 10*7 m nagyságú beálló építését a Nemesgörzsöny 
549 hrsz-ú ingatlanon a  meglévő ifjúságház megbontása nélkül önálló építményként.  
Az építmény megépítésénél és használatánál köteles a vonatkozó jogszabályokban előírtakat 
figyelembe venni és betartani. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy lehetőség lenne arra, hogy egy művészeti 
alapiskola színjátszó szakkört létesítsen a településen. Az IKSZT épületébe telephelyet 
kívánnak létesíteni. 
 
Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy a lehetőségtől nem zárkózik el, de nem szeretné, 
ha telephelyet létesítenének a kultúrházban. 
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Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a következő 
ülésre meg kell hívni őket, mert kevés az információ a döntéshez. 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy 2015-ben másfélmillió bevándorló, egy országnyi 
ember lépett be illegálisan Európába. Ráadásul ez a folyamat azóta is zajlik. Tőlünk délre a 
magyar határoknál, Horvátországon és Szlovénián keresztül ma is naponta ezrek lépnek be 
illegálisan az Európai Unió területére. 
Az ellenőrizetlen bevándorlás komoly biztonsági kockázatot jelent. Ez nemcsak a terrorizmus 
kockázatát növeli, hanem a bűnözését is. Minden kormánynak kötelessége, hogy megvédje az 
embereket.  
Amikor ennyi ember ellenőrizetlenül áramlik be az Európai Unióba, a védelem egyre 
nehezebb lesz. A terrorizmus napi problémává vált Európában. Magyarország számára első a 
magyar emberek biztonsága, ezért minden eszközre szükség van, hogy meg tudjuk védeni az 
ország határait, a magyar embereket, a magyar családokat.  
A kötelező betelepítési kvóta veszélye nem múlt el: Németország, Ausztria és a Benelux 
államok kormányai 45 ezer embert akarnak visszaküldeni Magyarországra. Továbbra is 
szükség van a kötelező betelepítési kvóta elleni határozott fellépésre, és ehhez 
nélkülözhetetlen a magyar polgárok támogatása.  Javasolja az előterjesztés szerinti határozati 
javaslat elfogadását.  
Hutter Tamás képviselő elmondja, hogy szeretné kiegészíteni a határozatot azzal, hogy nem 
csak a betelepítési kvóta ellen kell tiltakozni, hanem a visszatoloncolás révén a migránsok 
befogadása ellen is.  
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 módosítással a 
javaslatot, s megállapítja, hogy Nemesgörzsöny Község Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

11/2016.( II.4.) önkormányzati határozat 
Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  elutasítja a 
kötelező betelepítési kvótát, valamint a visszatoloncolás révén a migránsok befogadását . A 
kötelező betelepítési kvóta csakúgy, mint a visszatoloncolás jogtalan, értelmetlen. Növeli a 
bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta és a visszatoloncolás veszélyezteti a 
kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, 
egészségügyi és oktatási rendszerünkre. 
Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális 
migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a 
magyar embereket! 
Felelős: polgármester 
Határidő:azonnal 
 
Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy a közterület használatról anyagot kellene 
kiküldeni a lakosoknak, hogy a járdákat, vizes árkokat tisztítsák ki.  Elmondja, hogy a tavalyi 
évben elszáradt facsemetéket ki kellene cserélni. Megkérdezi, hogy a közvilágításról 
szerződés készült-e, mert meghozták őket, és nagyon kicsinek találja. Tudni szeretné, valahol 
működik-e már ilyen, mert megnézné. Elmondja, hogy a focipályán a betonlábakat kiszedné, 
és ültetne bele fákat. 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy néznek olyan települést. Egyetért a betonlábak 
kiszedésével és a fák telepítésével. 
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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. február 4-i nyilvános ülést 19 óra 15 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 az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló,fenti számú rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja.

