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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 15-i 
nyilvános üléséről, mely 15 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:Benkó Zsófia Anna 
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: 

 
12/2016.(II.15.) önkormányzati határozat 
Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának képviselő-testülete 
2016. február 15-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 
1.) vegyes ügyek 

előadó:polgármester 

 

Napirendek tárgyalása: 

Tatai László polgármester elmondja, hogy az előző ülésen nem döntött a testület az Eck Imre  
Alapfokú Művészeti Iskola ügyében.  A mai napra meghívta őket, hogy személyesen beszéljenek a 
tevékenységükről. 

Benkó Zsófia Anna meghívott elmondja, hogy 2010 óta működik az iskolájuk. Pápán önálló 
telephellyel Pápán a honvéd utcában.  Ismerteti az iskolájuk működését. 

Ballér Zoltán képviselő megkérdezi, hogy milyen kötelezettséggel jár a telephely létesítés 
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Benkó Zsófia Anna meghívott elmondja, hogy nincs kötelezettség, csupán helyet kell biztosítani. Egy 
együttműködési megállapodást kell megkötni. A kormányhivatal engedélyezi a továbbiakban a 
működést. Szeptembertől kezdődően lenne a tanítás. 

Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy az épületet az önkormányzat alkalmazottja nyitja és 
zárja.  

Benkó Zsófia Anna meghívott elmondja, hogy ezzel nincs probléma. 

Ballér Zoltán képviselő megkérdezi, hogy miért nem az iskolában csinálják.  

Benkó Zsófia Anna meghívott elmondja, hogy nem tudták, hogy az iskola egyházi. A KLIKK miatt már 
nem tudnak az iskolákban működni, ezért nem is próbálkozott azzal. Az igazgatónővel beszélt, ő 
pozitívan állt a dologhoz.  

Ballér Zoltán képviselő elmondja, hogy az iskola felelőssége, hogy a gyerekek eljussanak az iskolából a 
kultúrházba, őket kísérni kell. 

Benkó Zsófia Anna meghívott elmondja, hogy nem probléma. 

Tatai László polgármester elmondja, hogy időben elég hosszú lenne az egyházzal szerződni, javasolja 
az együttműködési állapot megkötését. 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  

Novák Edit aljegyző elmondja, hogy a minta megállapodásban kizárólagos használat van. Ez nem 
megvalósítható. 

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 hozza: 
 

13/2016.( II.15.) önkormányzati határozat 
Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
együttműködési megállapodást köt határozatlan időtartamra az Apolló Kulturális Egyesülettel 
(7633. Pécs, dr. Veress Endre u.6), mint az Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola fenntartójával, 
melynek keretében hozzájárul ahhoz,hogy a Nemesgörzsöny. Kossuth u. 1. sz alatti IKSZT elnevezésű 
ingatlanban Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola telephelyet létesítsen. Egyben felhatalmazza a 
polgármester az együttműködési megállapodás aláírására. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy az ülés másik apropója a kultúrházban történő ravatalozás.  
Javasolja, hogy hozzon a testület döntést, hogy a kultúrházban ilyen tevékenységet nem lehet tartani. 
 
Novák Edit aljegyző elmondja, hogy nem igényel testületi döntést. A kultúrházban temetkezési 
tevékenységet nem lehet végezni. Hatóságok sem engednék. 
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Tatai László polgármester elmondja, hogy a település lakosai sem értenek vele egyet. A ravatalozó 
most lett felújítva, és ott a templom is.  
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 hozza: 
 

14/2016.( II.15.) önkormányzati határozat 
Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
Nemesgörzsöny, Kossuth u. 1. sz. alatti IKSZT épülete temetkezési,ravatalozási célokra nem 
használható. 
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 2016. február 15-i nyilvános ülést 16 óra 10perckor 
berekeszti. 

 

 K.m.f. 

Tatai László                                      Ivanics Barbara 
  polgármester                 jegyző 

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felel: 

Novák Edit 
aljegyző 

 


