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8522 Nemesgörzsöny, Széchenyi u. 10.
ikt.szám:…….../2016.
JEGYZŐ KÖNYV
Készült: Nemesgörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 19-i
nyilvános üléséről, mely 18 óra 00 perckor kezdődött.
Az ülés helye: Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal
Jelen vannak: Nemesgörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről
Tatai László polgármester
Buzás Sándor alpolgármester
Ballér Zoltán
Haller István
Hutter Tamás
képviselők
Távol van: Tanácskozási joggal: Novák Edit aljegyző
Máthé Angelika pénzügyi ügyintéző
Érdeklődő: 7 fő
Tatai László polgármester köszönti a megjelenteket, s megállapítja, hogy Nemesgörzsöny
Község Képviselő-testülete határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő képviselő közül 5fő
jelen van. Ismerteti szóban a kiküldött napirendi pontokat. Kéri, hogy módosítsák kiküldött
napirendet annyiban, hogy civil szervezetek támogatásáról szóló 9.) napirendi pont legyen a
második napirend, a megjelent civil szervezetek képviselői miatt, ezt követően tárgyalja a
Képviselő-testület a költségvetés módosítását, majd a közös hivatal zárszámadását, és ezt
követően az önkormányzat zárszámadását. A továbbiak sorrendje nem változik
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:
20/2016.(V.19.) önkormányzati határozat
Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának képviselő-testülete
2016. május 19-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
1.) Vargha Gyula Református Általános Iskolával és Szász Póla
Református Óvodával kapcsolatos ügyek tárgyalása
előadó:polgármester
2.) Civil szervezetek 2015. évi támogatásának elszámolása
előadó: polgármester
3.) Nemesgörzsöny község Önkormányzat 2015. évi
költségvetésének módosítása
előadó: polgármester
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4.) Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
zárszámadásának tárgyalása
előadó: polgármester
5.) Nemesgörzsöny község Önkormányzat 2015. évi
zárszámadásának tárgyalása
előadó: polgármester
6.) Átfogó értékelés a 2015. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatokról
előadó: polgármester
7.) Beszámoló a családsegítő szolgálat 2015. évi munkájáról
előadó: polgármester
8.) Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat 2015. évi munkájáról
előadó: polgármester
9.) Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által
ellátott intézményi térítési díjak jóváhagyása
előadó: polgármester
10.) Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló
önkormányzati rendelet megalkotására javaslat
előadó:polgármester
11.) Vegyes ügyek
előadó: polgármester
Napirendek tárgyalása:

1.) Vargha Gyula Református Általános Iskolával és Szász Póla Református
Óvodával kapcsolatos ügyek tárgyalása
előadó:polgármester
Tatai László polgármester kéri Győrffy Sándort, hogy adja elő, miért is jöttek.
Győrffy Sándor presbitérium képviseletében elmondja, hogy átadja a szót Győrffy Balázsnak,
hogy vázolja az óvoda helyzetét.
Győrffy Balázs igazgatótanács elnöke elmondja, hogy nézőnek jött, mert nem kapott
meghívót, nem tudja, hogy az óvoda ügyében is fog tárgyalni a Képviselő-testület.
Tatai László polgármester elmondja, hogy a Presbitérium és az Igazgatótanács kérte, hogy az
ülésen megjelenhessenek.
Győrffy Balázs igazgatótanács elnöke elmondja, hogy igen, így van, de meghívót nem kaptak,
az aljegyzőtől vasárnapi gencsi falnapon kellett megtudnia, hogy csütörtökön lesz az ülés,
gondoltuk eljövünk.
Tatai László polgármester elmondja, hogy az ülés nyilvános, arra bárki eljöhet.
Győrffy Balázs igazgatótanács elnöke elmondja, hogy
polgármesternek kötelessége lett volna meghívót küldeni.

a napirendre vétel után a

Tatai László polgármester elmondja, hogy akkor az óvoda vezetőt kellett volna meghívni.
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Győrffy Balázs igazgatótanács elnöke elmondja, hogy nem, mert az óvoda vezető ilyen
jogosítványokkal nem rendelkezik. Elmondja, hogy az intézmény költségvetése mínuszos.
Alpolgármester úr ott volt az igazgatótanács ülésén, ahol tárgyalták a költségvetést és el is
fogadták. Az iskolát megpróbálják megoldani, bár nagy fejtörés lesz.
Az óvoda
vonatkozásában kell beszélni. A közoktatási rendszer átalakult, de az óvodák fenntartása
továbbra is kötelező önkormányzati feladat maradt. Ha nem lenne egyházi fenntartású, akkor
itt is az önkormányzatnak kellene megoldást találni, finanszírozni. Ezen okok miatt a
Képviselő-testület támogató együttműködésére számít. Az óvoda hiánya 3.997.000.- Ft. Kéri a
Képviselő-testületet, hogy a hiányt finanszírozza meg. Az óvodába 18 helyi gyermek van
beíratva, jövőre is ennyi lesz. Elfogadható létszám, helyi gyerekekről van szó.
Tatai László polgármester megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdésük vagy
hozzászólásuk.
Buzás Sándor alpolgármester megkérdezi, hogy miből lett ez a hiány, amikor tavaly még volt
8 millió Ft plusz is. Jó lenne tájékoztató róla.
Győrffy Balázs igazgatótanács elnöke elmondja, hogy az igazgatótanácsi ülésen azért is van
ott az önkormányzat képviselője, hogy tájékoztatni tudja a testületet is. A költségvetés
bevételi főösszege 18 millió Ft, a kiadási főösszege 22 millió Ft. A kiadásokban munkabér,
karbantartás, élelmezés, szakértői díj szerepel. A pedagógusoknak van olyan járandósága, ami
nem került eddig kifizetésre, így részben ők finanszírozták az intézményt. Ha valaki elmegy,
vagy nyugdíjba vonul, természetesen ezeket ki kell fizetni. Ami változik, az a normatíva és a
gyereklétszám. Ez változtatja a bevételeket. Emberi Erőforrás Minisztériumától a tavalyi
évben sikerült kijárnia 10 millió Ft támogatást. Az óvoda önkormányzati támogatása kihathat
az iskola támogatására is, mert mindig az a kérdés, hogy helyben mit tettek az intézmények
megmentésének az érdekében. Kéri, hogy az intézmények költségvetését a képviselők most és
a jövőben is kapják meg, hogy ez a tájékozatlanság megelőzhető legyen.
Tatai László polgármester elmondja, hogy a tavalyi évben 3,5 millió Ft maradvány
keletkezett, de el kell dönteni, hogy füvet nyírat, vagy óvodát támogat.
Győrffy Balázs igazgatótanács elnöke elmondja, hogy a polgármester úr rosszul értelezi a
költségvetést, a maradvány nevében is benne van, hogy maradvány, abból nem füvet nyír az
önkormányzat.
Tatai László polgármester elmondja, hogy vannak nem várt kiadások, mint pl. a rendezési
terv, de majd megbeszélik.
Buzás Sándor alpolgármester megkérdezi, hogy miért nem lehet spórolni, az intézményeket
összevonni, kevesebb vezető kellene. A fűtés sincs levéve hétvégenként.
Tatai László polgármester elmondja, hogy ugyanannyi a gázszámla az óvodában, mint az
iskolában, pedig az iskola mennyivel nagyobb.
Haller István képviselő elmondja, hogy azért, mert az iskolát perlettel is fűtik.
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Győrffy Balázs igazgatótanács elnöke elmondja, hogy azért kap az önkormányzat az idei
évben 10 millió Ft-ot, mert a korábbi testület jól gazdálkodott, és nem volt szükség a
konszolidációra. Ezzel együtt 13,5 millió Ft a mozgástér. A 10 millió Ft-ot lehet fejlesztésre
költeni.
Tatai László polgármester elmondja, hogy nem a szándékkal van a probléma.
Ballér Zoltán képviselő megkérdezi, hogy mire lehet költeni a 10 millió Ft-ot.
Novák Edit aljegyző elmondja, hogy út, járda, intézmény felújításra, rendezési terv készítésre.
Ballér Zoltán képviselő elmondja, hogy abból akkor a rendezési tervet ki lehet fizetni.
Tatai László polgármester elmondja, hogy arra nem költi, mert azt 2018. december 31-ig kell
megcsinálni!
Győrffy Balázs igazgatótanács elnöke elmondja, hogy az előbb a maradvány felhasználásánál
a rendezési terv készíttetésre hivatkoztak, hogy arra kell költeni az idei maradványt. Akkor
nem érti, hogy miért arra hivatkoztak.
Elmondja, hogy a működési engedélyt külön adta ki Pápa Város Önkormányzata 2007-ben.
Ha egyben kérték volna, azt már a megye bírálta volna el, és az akkori politikai klímában jó
eséllyel ki sem adták volna. Ennek ellenére mindenki úgy kezelte és kezeli, mintha egy
intézmény lenne. Nem egy esetben előfordult, hogy az óvoda mínuszos volt, és az iskola
kiegészítő támogatásából volt átcsoportosítva. Talán mindenki tisztában van ezzel a helyzettel.
Egyébként az intézmény költségvetésének módosítására ez rossz fórum. Az igazgatótanácsi
ülésen van erre mód, ahova a testület képviselője minden esetben meghívót kap, sőt szavazati
joggal is rendelkezik, ott van lehetősége ezt kezdeményezni.
Tatai László polgármester elmondja, hogy az önkormányzat is szeretne valamit tenni, a
ravatalozó és az egészségház felújítása is tervben van, nincs mozgástér a költségvetésben.
Győrffy Balázs igazgatótanács elnöke elmondja, hogy a polgármester, alpolgármester 6 millió
forintjába kerül a falunak. El kellene gondolkodni, hogy ez hogy aránylik az óvoda 4 millió
forintnyi igényéhez.
Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy Böllér Fesztivált szervezett az alapítvány,
költhette volna másra is a pénzt.
Győrffy Balázs igazgatótanács elnöke elmondja Buzás Sándor alpolgármesternek, hogy csak
ő 4 millió forintot vesz fel a falutól, de nem ér annyit, mivel a földekre ki sem jár, napi
átlagban 8 órát biztosan nem dolgozik, mint mezőőr.
Buzás Sándor alpolgármester elmondja,hogy igen, nem is jár, de Győrffy Balázs a 100
milliókat sem éri meg, amiket sok helyről felvesz. A kamarai fizetését ne az alapítványnak
adja, mai évi 5-6 millió Ft, hanem az intézményeknek.
Győrffy Balázs igazgatótanács elnöke elmondja, hogy országgyűlési képviselőként csak egy
helyről részesülhet juttatásban, és nem több 100 millió forintban. Kéri, hogy az előbb
elhangzottak kerüljenek a jegyzőkönyvbe, mert az alpolgármester úr valótlant állított és
megfontolom, hogy ennyiben hagyom-e.
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Tatai László polgármester elmondja, hogy majd zárt ülés keretében megtárgyalja a testület a
támogatás kérést.
Győrffy Balázs igazgatótanács elnöke felhívja a figyelmet, hogy a költségvetést a
polgármester úr nem tárgyalhatja zárt ülés keretében.
Tatai László polgármester elmondja, hogy az óvoda nem az önkormányzat fenntartásába
tartozik.
Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy ezt át kell beszélni.
Ballér Zoltán képviselő megkérdezi, hogy erről nem kellett volna tudniuk?
Győrffy Balázs igazgatótanács elnöke elmondja, hogy azért van az igazgatótanácsban a
testület képviselője, hogy később a testületi tagokat tájékoztassa.
Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy az Ildikónak és az Editnek az igazgatótanácsi
ülés után mondta is, hogy jönni akarnak testületi ülésre.
Ballér Zoltán képviselő elmondja, hogy nem az ügyintézőnek és a jegyzőnek kellett volna
mondani, hanem a testületnek.
Győrffy Sándor gondnok elmondja, hogy sajnálja, hogy személyeskedésbe ment át a dolog.
Csak azt akarja megerősíteni, amit a Laci mondott, hogy az önkormányzat nem fenntartója az
óvodának. De kihangsúlyozza, hogy még lehet fenntartó, mivel kötelező önkormányzati
feladat. Pillanatnyilag ezt nem az önkormányzat oldja meg, mert 9 évvel ezelőtt az egyház a
nevét adta hozzá. Ezzel az önkormányzat már nyert 9 évet, mert ha ez nem történik, már az
iskola rég nem lenne, az óvoda pedig önkormányzati feladat lenne és évek óta
finanszírozhatná a hiányt. A bevételek kevesebbek, mint a kiadások, és az egyházközség nem
tudja támogatni az óvodát.
Buzás Sándor alpolgármester elnézést kér a korábban mondottakért.
Tatai László polgármester elmondja , hogy azon vannak , hogy segítsenek. Eddig sem lehetett
volna támogatni, de támogattuk.
Győrffy Balázs igazgatótanács elnöke elmondja, hogy ez az első 5 évre vonatkozott, tudomása
szerint már nincs ilyen szabály. Megkérdezi Novák Edit aljegyzőt, hogy tud-e olyat, hogy
nem lehet támogatni.
Novák Edit aljegyző elmondja, hogy nem tiltja a jogszabály az egyházi intézmény
támogatását.
Tatai László polgármester elmondja, hogy 900 ezer Ft-ot adott az önkormányzat a
ravatalozóra, 5 millió Ft-ot adott az önkormányzat tavaly az iskola és óvoda rezsijére. Az
egészet biztos nem tudja átvállalni az önkormányzat.
Máthé Angelika pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy 3,3 millió forint a mozgástér.
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Tatai László polgármester elmondja, hogy ebből lejön 440 ezer Ft, a fűnyíró költsége.
Szívesen odaadnánk, de nem tudja.
Győrffy Balázs igazgatótanács elnöke elmondja, hogy a költségvetés összeállítása preferencia
kérdése. Elmondja, ha van pénz a mezőőrnek 30.000.- Ft-os bakancsra, akkor az óvodára is
kel legyen.
Buzás Sándor alpolgármester megkérdezi, hogy honnan tudja, hogy ennyibe került.
Győrffy Balázs igazgatótanács elnöke elmondja, hogy ez nem titkos információ, Haller István
képviselőtől.
Tatai László polgármester elmondja, hogy korábban
önkormányzatnak, fizette a mikulás ünnepséget, falunapot.

az

alapítvány

segített

az

Győrffy Balázs igazgatótanács elnöke elmondja, hogy meg lehet keresni az alapítványt.
Tatai László polgármester megkérdezi, ha megkeresi az alapítványt, akkor ad pénzt?
Győrffy Balázs igazgatótanács elnöke elmondja, először pénzt kell az alapítványba szerezni,
hogy legyen mit elkölteni. Inkább át kell alakítani az önkormányzat költségvetését.
Tatai László polgármester elmondja, hogy itt nem lesz 5 perc alatt döntés, át kell tárgyalni.
Hutter Tamás képviselő elmondja, hogy át kell tárgyalni a költségvetést.
Győrffy Balázs igazgatótanács elnöke elmondja, hogy mivel a költségvetés módosítása nem
zárt ülés, szeretne eljönni.
Tatai László polgármester elmondja, hogy a működésre kell pénz.
Máthé Angelika pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy az eredeti költségvetésben a működési
kiadások benne vannak.
Győrffy Balázs igazgatótanács elnöke elmondja, hogy 13 millió szabad pénzeszközből 10
milliót fejlesztésre fordíthat, 3 millió akkor is szabadon felhasználható.
Tatai László polgármester elmondja, hogy ha azt kifizeti az óvodára, akkor lehúzhatja a rolót.
Győrffy Balázs polgármester ismételten elmondja, hogy 10 millióból fejleszthet, a 3 millió Ft
szabad pénzeszköz.
Tatai László polgármester elmondja, hogy akkor a ravatalozót nem tudják megcsinálni.
Győrffy Balázs igazgatótanács elnöke elmondja, hogy először az élőkkel kell foglalkozni,
utána a holtakkal. Kéri, hogy a ravatalozó kérdést napolják el az óvoda javára. Elsősorban az
élőkkel kell foglalkozni.
Tatai László polgármester elmondja, ha a tervezett adóbevételek nem jönnek be, van nem
fizetik be a mezőőri járulékot, nagy gond lehet.
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Máthé Angelika pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy ennyire nem feszes a költségvetés, hisz
a Közös Hivataltól visszajáró 1,5 millió Ft-tal nem tervezett a költségvetéskor, valójában az is
szabadon felhasználható.
Győrffy Balázs igazgatótanács elnöke elmondja, hogy így már 4,5 millió a szabad mozgástér!
Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy a legalapvetőbb a vízelvezetés lenne, azt sem
tudja az önkormányzat megoldani.
Ballér Zoltán képviselő megkérdezi, hogy mikorra kellene a pénz.
Győrffy Balázs igazgatóság elnöke kéri, hogy a következő ülésre kapjon meghívót, és akkor a
pénzügyessel együtt jön el, és meg tudják beszélni.
Tatai László polgármester megkérdezi, hogy a 22 millióból nem tudnak lefaragni?
Győrffy Balázs igazgatótanács elnöke elmondja, hogy nem tudnak, de itt vannak az
intézmények költségvetései az önkormányzatnál is, megnézhetik, szívesen fogadja a
javaslatokat.
Máthé Angelika elmondja, hogy a tavalyi évben 2090 e Ft volt az óvoda rezsi költsége, azt az
idei költségvetésből is lehetne fedezni, a többit meg majd későbbiekben el lehetne dönteni.
Tatai László polgármester elmondja, hogy annyit akkor segítenek, hogy a rezsit átvállalják, a
többit meg egy későbbi időpontban megbeszélik.
Győrffy Balázs igazgatótanács elnöke elmondja, hogy megköszöni, abban a helyzetben
vannak, hogy amit kap az óvoda, azt megköszönik.
Ballér Zoltán képviselő elmondja, hogy az iskolát és az óvodát meg kellene tartani, mert ha
nem lesz, vége a falunak.
Máthé Angelika pénzügyi ügyintéző kéri, hogy a rezsi átvállalásról szülessen döntés, mert
nagyban megkönnyítené a munkát. Vissza kell vonni számlákat, amiket az önkormányzat
kiállított, ha csúszik a döntés.
Tatai László polgármester megkérdezi, hogy minisztériumi szinten van-e valami eredmény.
Győrffy Balázs igazgatóság elnöke elmondja, hogy egyenlőre nincs, zajlanak az átalakítások.
A katolikus iskoláknak egyszerűbb, mert megyei fenntartásban vannak. A reformátoknál pedig
egyházközségi fenntartásban.
Ballér Zoltán képviselő elmondja, hogy próbálnak segíteni. Tisztában van vele, ha nincs
iskola, óvoda, vége a falunak. Van egy országgyűlési képviselője a falunak, aki a település
szülötte. Kéri a segítséget.
Győrffy Balázs igazgatótanács elnöke elmondja, hogy kettőn áll a vásár. A segítség
partnerségben működik, nem megrendelésre. Az nem működik, hogy megkérdezve nincs
semmiről, de a pénzt azt hozza. Ő 2014-ben segítő kezet nyújtott, amit ellöktek.
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Ballér Zoltán elmondja, hogy nem erre gondolt.
Tatai László polgármester elmondja, hogy vízelvezetés a fél falura 90 millió Ft, és még a
Balázs sem tud 100 milliókat idehozni.
Győrffy Balázs igazgatótanács elnöke felhívja a figyelmet, hogy a kultúrház esetében egyszer
már sikerült. A rezsi átvállalást megköszöni, az év második felében pedig eljönne a további
támogatás ügyében a testületi ülésre.
Ballér Zoltán képviselő kéri, hogy szavazzon most a testület a rezsi átvállalásról!
Tatai László polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek még kérdése, hozzászólása a
javaslattal kapcsolatban.
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:
21/2016.( V.19.) önkormányzati határozat
Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Szász
Póla Református Óvoda működése során felmerült rezsiköltséget a 2016. év tekintetében
átvállalja a 2016. évi költségvetés terhére.
Felelős:polgármester
Határidő: azonnal
Győrffy Balázs igazgatótanács elnöke és Győrffy Sándor gondnok 19 óra 12 perckor távozik
az ülésről.
2.) Civil szervezetek támogatása
előadó:polgármester
Szabó Istvánné sportkör titkára elmondja, hogy a támogatásról elszámoltak, a számlák
másolatait az elszámoláshoz csatolta. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy jó gazda módjára
gazdálkodtak, minden évben 200-300 ezer Ft nyitó pénzkészlettel kezdtek. Az idei évben 345
ezer Ft volt a nyitó, ahhoz jött a 900 ezer Ft önkormányzati támogatás, 100 e Ft tagdíj, 29 ezer
Ft saját bevétel, 718 e Ft Szja bevétel. A 715 ezer Ft két évi összeget jelent. MLSZ-től kapott
200 e Ft tartalmazza a Bozsik programra kapott 100 ezer Ft-ot, és szabad felhasználású 100
ezer Ft-ot. Összes bevétel 2377 e Ft. Az összes kiadás 1776 e Ft, melyből többek között 502
ezer Ft-ot költöttek sportszerre, 283 e Ft-ot utiktg-re. A sportorvosi költség elég sok, 4.000.Ft/játékos, ami a Bozsik programos gyerekekre is vonatkozik. Tavaly a bajnokságot
megnyerte a csapat, a tartalék csapat 4. helyezést ért el.
Kiss Zoltán elnök elmondja, hogy a kisház is elkészül, de a széntárolót szeretné elfordítani.
Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy azt lehet, de az épülethez nem lehet
hozzányúlni, az volt a korábbi döntés.
Tatai László polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
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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:
22/2016.( V.19.) önkormányzati határozat
Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
Nemesgörzsönyi Sportegyesület (8522 Nemesgörzsöny, Petőfi u. 32. ) 2015. évi támogatás
felhasználásról szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős:polgármester
Határidő:azonnal
19 óra 55 perckor távozik az ülésről Szabó Istvánné titkár és …………… elnök távozik az
ülésről.
Tatai László polgármester elmondja, hogy a polgárőrség is elkészítette beszámolóját.
Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy mint a polgárőrség vezetője beszámol a
polgárőrség részére nyújtott támogatásról. 105 e Ft tagi kölcsön is szerepel a beszámolóban,
mely a polgármester úr és az ő pénzét jelenti, amikor nem volt pénz, muszáj volt betenni.
Felolvassa a beszámolót. Részt vettek több rendezvényen, Pápán a március 15.-i
rendezvényen, a ballagáson, a falunapon. A körzeti megbízottal 9 alkalommal vettek részt, 65
alkalom volt a szolgálat. Megköszöni a támogatást. Érintettségére való hivatkozással
tartózkodik a szavazástól.
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
igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
23/2016.( V.19.) önkormányzati határozat
Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
Nemesgörzsönyi Polgárőr Egyesület (8522 Nemesgörzsöny, Széchenyi u. 10.) 2015. évi
támogatás felhasználásról szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős:polgármester
Határidő:azonnal
Tatai László polgármester elmondja, hogy a Római Katolikus egyház is elkészítette
beszámolóját. A számlákat becsatolták, a beszámoló megfelelő.
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:
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24/2016.(V.19) önkormányzati határozat
Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
Katolikus Gyülekezet (8500 Pápa, Aradi u. 7. ) 2015. évi támogatás felhasználásról szóló
beszámolóját elfogadja.
Felelős:polgármester
Határidő:azonnal
Tatai László polgármester elmondja, hogy az Evangélikus Egyházközség is elkészítette
beszámolóját. A számlák az előírás szerint becsatolásra kerültek, a kért szövegrész rávezetésre
került a számlákra.
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:
25/2016.(V.19.) önkormányzati határozat
Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
Nemesgörzsönyi Evangélikus Egyház (8541 Takácsi, Petőfi u. 50.) 2015. évi támogatás
felhasználásról szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős:polgármester
Határidő:azonnal
Tatai László polgármester elmondja, hogy a Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség is
megküldte beszámolóját.
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:
26/2016.(V.19.) önkormányzati határozat
Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Pápai
Katasztrófavédelmi Kirendeltség (8500 Pápa, Major u. 20.) 2015. évi támogatás
felhasználásról szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős:polgármester
Határidő:azonnal
Tatai László polgármester elmondja, hogy a Pápai Rendőrkapitányság is megküldte
beszámolóját. A beszámoló megfelel az előírásoknak.
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
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megállapítja, hogy Nemesgörzsöny Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,
ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
27/2016.(V.19.) önkormányzati határozat
Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Pápai
Rendőrkapitányság (8500 Pápa, Széchenyi u. 18.) 2015. évi támogatás felhasználásról szóló
beszámolóját elfogadja.
Felelős:polgármester
Határidő:azonnal
Tatai László polgármester elmondja, 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:
28/2016.(V.19.) önkormányzati határozat
Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
Nemesgörzsönyi Református Egyházközség (8522 Nemesgörzsöny, Rózsa u. 18.) 2015. évi
támogatás felhasználásról szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős:polgármester
Határidő:azonnal
Tatai László polgármester elmondja, hogy az Ótapolca-Menti Lovas Egyesület szintén
megküldte elszámolását. 10 ezer Ft-ot nem költöttek el, annak visszafizetése megtörtént. A
felhasznált összegről elszámoltak.
Tatai László polgármester elmondja, 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:
29/2016.(V.19) önkormányzati határozat
Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az
Ótapolca-Menti LovasEgyesület (8522 Nemesgörzsöny, Rákóczi u. 3.) 2015. évi támogatás
felhasználásról szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős:polgármester
Határidő:azonnal
3.) Nemesgörzsöny község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása
Előadó: polgármester
Tatai László polgármester elmondja, hogy a költségvetés módosítás előterjesztését mindenki
megismerhette, időben kiküldésre került. Az írásos előterjesztés tartalmazza az adatokat.
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
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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 5 igen
szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:
4/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete
Nemesgörzsöny község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
döntött,az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
3/2015. (II.17.) rendelet módosításáról szóló, fenti számú
rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően
megalkotja.
Utasítja az jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetésről – a helyben
szokásos módon- gondoskodjon.
4.)Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi zárszámadásának
tárgyalása Előadó: polgármester
Tatai László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést mindenki itt is megkapta. A közös
hivatal költségvetésében csak a bérek, a dolgozók által használt program előfizetési díjak,
szaklapok díjai vannak. A rezsit minden önkormányzat maga fizeti. Voltak személyi
változások, és lesznek is, melyek megtakarítást eredményeznek, mivel besorolási béren
kerülnek felvételre az új dolgozók.
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 Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
30/2016.(V.19.) önkormányzati határozat
Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a Nemesgörzsönyi Közös
Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 873 e Ft
nyitó pénzkészlettel + 73.115 e Ft bevételi főösszeggel (pénzmaradvány nélkül) – 73.015 e Ft
kiadási főösszeggel, 569 e Ft záró pénzkészlettel elfogadja.
A beszámoló jelen határozat mellékletét képezi (1,2,3,4,5 melléklet)
Utasítja a Képviselő-testület Nemesgörzsöny Község polgármesterét, hogy a Nemesgörzsönyi
Közös Önkormányzati Hivatal zárszámadását Nemesgörzsöny Község Önkormányzata
zárszámadási rendeletében szerepeltesse.
Felelős: polgármester
Határidő: Nemesgörzsöny Község zárszámadásának elfogadása A Nemesgörzsönyi Közös
Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének lezárása
1.melléklet a 30/2016.(V.17.) határozathoz Kiadások
2.melléklet a 30/2016.(V.17.) határozathoz Bevételek
3. melléklet Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi mérleg
4. melléklet Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi eredmény kimutatása
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5. melléklet Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi maradványkimutatás
5.)Nemesgörzsöny község Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának tárgyalása
Előadó: polgármester
Tatai László polgármester elmondja, hogy az előterjesztés kiküldésre került, mindenki
áttanulmányozhatta. A szöveges beszámoló részletesen tartalmazza a teljesítéseket.
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 Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:
5/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete
Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának képviselő-testülete
a Nemesgörzsöny Önkormányzat 2015. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló, fenti számú rendeletét az előterjesztésben
foglaltaknak megfelelően megalkotja.
Utasítja az aljegyzőt, hogy a rendelet kihirdetésről – a helyben
szokásos módon- gondoskodjon.

6.)Átfogó értékelés a 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról
Előadó: polgármester
Tatai László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta,
áttanulmányozhatta.
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 Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
31/2016.(V.19.) önkormányzati határozat
Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2015. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról szóló beszámolót az előterjesztés szerint
elfogadja.
Felelős: aljegyző
Határidő:azonnal
7.)Beszámoló a családsegítő szolgálat 2015. évi munkájáról
Előadó: polgármester
Tatai László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta,
áttanulmányozhatta.
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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 Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
32/2016.(V.19.) önkormányzati határozat
Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy döntött, hogy a családsegítő
szolgálat 2015. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
8.)Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat 2015. évi munkájáról
Előadó: polgármester
Tatai László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta,
áttanulmányozhatta.
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 Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
33/2016.(V.19.) önkormányzati határozat
Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy döntött, hogy a gyermekjóléti
szolgálat 2015. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
9.)Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által ellátott intézményi
térítési díjak jóváhagyása
előadó: polgármester
Tatai László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta.
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 5 igen szavazattal,
ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
34/2016.(V.19.) önkormányzati határozat
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Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápakörnyéki
Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 7/2016. (III. 30.) határozatával
jóváhagyott intézményi térítési díj önkormányzati rendeletben történő megállapításával
egyetért.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Polgármester
10.)Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet
megalkotására javaslat
előadó:polgármester
Tatai László polgármester elmondja, hogy a napirendet a testület a következő ülésen tárgyalja,
a gesztor település Egyházaskesző, a tárgyalások még folynak.
11.)Vegyes ügyek
Előadó: polgármester
Tatai László polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a rendezési tervre
törvényességi felhívás érkezett. A jogszabály változások miatt már nem megfelelő. Az új terv
készítésével majd a későbbiekben foglalkozik, az idei évben nem.
Elmondja továbbá, hogy Pápa környéki Művészeti Fesztivál keretében Nemesgörzsönyben is
lenne alkotói nap, ehhez kérnének 100.000.- Ft-ot. Két alkotó nap lesz Marcaltőn, a másik
kettőn különböző csoportokban az említett falvakban.
A gála július 23-án Pápán lesz a Fő téren, ahol performance.ok, installációk, színpadi
produkciók lesznek egész nap. Itt lehetőség lesz a támogató falvak, vállalkozók
bemutatkozására.
Este várhatóan fellép a Rubáto együttes, és egy kárpátaljai gyermekkórus is.
Az egész országból várnak vendégeket.
A média is felkarolja az eseményt (Duna TV, Pápa Tv, Veszprémi Napló, Kisalföld, Országos
lapokkal később egyeztetnek.
Az érintett települések: Pápa, Marcaltő, Malomsok, Várkesző, Egyházaskesző,
Nemesgörzsöny és Pápakovácsi.
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 5 igen szavazattal,
ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
36/2016.(V.19.) önkormányzati határozat
Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 100.000.- Ft,
azaz egyszáz ezer forint összegben a Tafferner József egyéni vállalkozó által szervezett Pápa
és Környéke összművészeti Fesztivál rendezvényszervezési költségeihez hozzájárul.
Határidő:azonnal
Felelős: polgármester
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Tatai László polgármester elmondja, kiírásra került egy pályázat, a beadási határidő szűkös,
június 2.-a. Javasolja, hogy két utcára kerüljön beadásra. Ismét a József A, és a Deák F. utca
felújítására kellene pályázni. Az árajánlatot megküldte a cég, ahhoz kell még a tervezői
nyilatkozat, hogy nem építési engedély köteles. 15 % önrészt kell biztosítani.
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 5 igen szavazattal,
ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
36/2016.(V.19.) önkormányzati határozat
Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázatot nyújt
be a 2015. évi C. törvény 3. melléklet II3. pont a), b) és c) pontok szerinti „Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” jogcímre. Fejlesztés tárgya: József A utca, Deák F utca
aszfaltburkolatának felújítása. Nemesgörzsöny Község Önkormányzata a saját forrás összegét –
1.499.540.- Ft-ot a 2016. évi költségvetés terhére biztosítja.
Fejlesztés forrásösszetétele:

Ft
Megnevezés tervezett
költség
Útfelújítás

9.996.932.-

összesen

9.996.932.-

támogatás

8.497.392.-

önrész

1.499.540.-

Felelős: polgármester
Határidő: 2016.06.01
Tatai László polgármester elmondja, hogy a Közös Hivatal 2015. évi munkájáról szóló
beszámolót is mindenki megkapta.
Tatai László polgármester elmondja, hogy a beszámoló tartalmazza a 7 település adatait.
Elmondható, hogy jó a kapcsolat a hivatalok között. Az információ áramlás megfelelő. Az
anyakönyvvezetői feladatokat közösen látja el a négy település egyenlőre, de az augusztusban
felvett ügyintéző már végzi a tanfolyamot. Vannak húzósabb időszakok, mint pl. egy pályázat
beadása előtti időszak.
Megkérdezi, hogy a javaslattal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
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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 5 igen
szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
37/2016.(V.19.) önkormányzati határozat
Nemesgörzsöny község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemesgörzsönyi közös
Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta, azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Tatai László polgármester elmondja, hogy a falunap szervezése rendben halad, megvannak a
fellépők is. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a letelepedési támogatásról szóló
rendeletet módosítani kellene, mert sok embert kizártak a szigorítással.
Tatai László alpolgármester megkérdezi, hogy van valakinek még hozzászólása?
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület nyilvános ülésén megtárgyalandó további napirend
nincs, kérdés, bejelentés hiányában a 2016. május 19-i nyilvános ülést 20 óra 40 perckor
berekeszti.
K.m.f.
Tatai László
polgármester

Ivanics Barbara
jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felel:
Novák Edit
aljegyző

