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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Nemesgörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016.március 24-i
nyilvános üléséről, mely 16 óra 30 perckor kezdődött.
Az ülés helye: Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal
Jelen vannak: Nemesgörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről
Buzás Sándor
Ballér Zoltán
Haller István
képviselők
Távol van: Tatai László
Hutter Tamás
Tanácskozási joggal: Novák Edit aljegyző
Érdeklődő: -fő
Buzás Sándor alpolgármester köszönti a megjelenteket, s megállapítja, hogy Nemesgörzsöny
Község Képviselő-testülete határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő képviselő közül 3 fő
jelen van. Tatai László polgármester és 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 3 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
15/2016.(III.24.) önkormányzati határozat
Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának képviselő-testülete
2016. március 24-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:

1.) Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulással kapcsolatos ügyek
előadó: polgármester
2.) Bakonykarszt Zrt. által készített gördülő fejlesztési terv tárgyalása
előadó: polgármester

3.) Vegyes ügyek
előadó:polgármester
Napirendek tárgyalása:
1.) Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kapcsolatos ügyek
előadó: polgármester
Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy a képviselők részére kiküldésre került a társulás által
megküldött levél. Az információk hiányosak, a vagyonkezelésbe adás nem kötelező. Mint leírják, még
nem lehet tudni, hogy az eszközök, járművek, berendezési tárgyak és a megvalósított létesítmények

összes tétlét fel lehet ajánlani vagyonkezelésre, vagy csak a Koordináló szerv által megnevezett
tételeket. A hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében
lehetséges, a közbeszerzési eljárás kiírása szempontjából szükséges a meglévő információk alapján
dönteni, hogy vagyonkezelésbe adjuk-e a vagyont. Mivel a vagyonkezelésbe adásra nincs
meghatározva határidő, azt később is meglehet tenni, javasolja, hogy a vagyon ne kerüljön felajánlásra
vagyonkezelésre.
Megkérdezi, hogy a javaslattal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Buzás Sándor alpolgármester 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 3 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
16/2016.(III.24.) önkormányzati határozat
Nemesgörzsöny Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy ne kerüljön átadásra a
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás vagyona a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. részére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2016. március 31.
2.)Bakonykarszt Zrt. által készített gördülő fejlesztési terv tárgyalása
előadó: polgármester
Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy a Bakonykarszt Zrt készíti a gördülő fejlesztési tervet,
melynek elkészítéséhez és az Energiahivatalhoz történő benyújtásához meghatalmazásra van szükség.
Javasolja, hogy bízzák meg a Bakonykarszt Zrt.-t, hogy ezt elkészítse és benyújtsa az önkormányzat
helyett. Nekik van szakértelmük, a szükséges információk is náluk állnak rendelkezésre.
Megkérdezi, hogy van- e valakinek kérdése, hozzászólása?
Buzás Sándor alpolgármester 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 3 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
17/2016.(III.24.) önkormányzati határozat
Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a(z)
26. sorszámú 11-05652-1-002-00-04 MEKH kóddal rendelkező Nemesgörzsöny ivóvízellátó
víziközmű-rendszer,
Ellátásért felelőse, megtárgyalta a 2017-2031. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv készítésére
vonatkozó napirendi pontot.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése szerinti Gördülő
Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében a Képviselő-testület
felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy hatalmazza meg a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű

Zártkörűen működő Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztés Tervvel kapcsolatos önkormányzati
kötelezettségek teljesítésével.
A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a Bakonykarszt Zrt. a vonatkozó Terveket készítse el és a
Vksztv. valamint az 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet által megállapított véleményezés átvételét
követően, a 2017-2031. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az
Önkormányzatot.
Felelős: polgármester
Határidő: 2016.március 31.

3.)Vegyes ügyek
előadó:polgármester
Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy a Pápai Rendőrkapitányság megküldte beszámolóját a
2015. évi munkájáról. Javasolja elfogadásra.
Megkérdezi, hogy van- e valakinek kérdése, hozzászólása?
Buzás Sándor alpolgármester 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 3 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
18/2016.(III.24.) önkormányzati határozat
Nemesgörzsöny Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy elfogadja a Pápai
Rendőrkapitányság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerint.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy elromlott a halott hűtő. Az egyház tulajdona, de a
település lakosságát szolgálja. Az egyháznak nincs pénze arra, hogy a teljes javítási költséget
kifizesse. Ha kompresszort cserélnek csak benne, az 60 e Ft. A teljes felújítás 200 e Ft, az új vásárlása
1 millió Ft felett van. Az egyház a teljes felújítást támogatja, de csak a felét tudja kifizetni.
Javasolja, hogy 100 e Ft támogatást nyújtson a Képviselő-testület a Református Egyházközség részére,
a halott hűtő felújítási munkáira.
Megkérdezi, hogy van- e valakinek kérdése, hozzászólása?
Buzás Sándor alpolgármester 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 3 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
19/2016.(III.24.) önkormányzati határozat
Nemesgörzsöny Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy 100.000.- Ft támogatást
nyújt a Nemesgörzsönyi Református Egyházközség részére a halott hűtő felújítási munkáira.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy rendezni kell a kultúrház bérbeadását. Vezetni kellene
dátum szerint, a bérlés sorrendjét. Bérlik egy részét a ballagásra, közben elkérték az evőeszközöket,
asztalokat, és újabb igény érkezett a kultúrház nagytermére is. Nekik már nem maradt asztal, tányér,
stb.
Novák Edit aljegyző elmondja, hogy csak a ballagás ilyen problémás, akkor igénylik többen a
kultúrházat.
Képviselő-testület egyetért abban, hogy ballagáskor nem ad bérbe eszközöket a kultúrházból. Mosatási
díjat számít fel felárként, majd a terítőket az önkormányzat eljuttatja a tisztítóba. Ennek a költségét
hárítja a bélőre, ingyenes használat ( halotti tor) esetén is. A bérbe vevőnek minden esetben takarítva
kell visszaadnia a kultúrházat.

Buzás Sándor alpolgármester megkérdezi, hogy van valakinek még hozzászólása?
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület nyilvános ülésén megtárgyalandó további napirend
nincs, kérdés, bejelentés hiányában a 2016. március 24-i nyilvános ülést 17 óra 40perckor
berekeszti.
K.m.f.
Tatai László
polgármester

Ivanics Barbara
jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felel:
Novák Edit
aljegyző

