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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Nemesgörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. augusztus 24i nyilvános üléséről, mely 17 óra 15 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
Hutter Tamás
képviselők
Távol van: Haller István
Tanácskozási joggal: Novák Edit aljegyző
Érdeklődő: Tatai László polgármester köszönti a megjelenteket, s megállapítja, hogy Nemesgörzsöny
Község Képviselő-testülete határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő képviselő közül 4fő
jelen van. Haller István 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:
43/2016.(VIII.24.) önkormányzati határozat
Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának képviselő-testülete
2016. augusztus 26-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
1.) Adósságkonszolidációban nem részesült települési
önkormányzatok fejlesztésének támogatása pályázat
benyújtásának tárgyalása
előadó:polgármester
2.) Ügysegédi feladatok ellátásáról szóló megállapodás
módosítása
előadó:polgármester
3.) Vegyes ügyek
Előadó: polgármester
Napirendek tárgyalása:
1.) Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének
támogatása pályázat benyújtásának tárgyalása
előadó:polgármester
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Tatai László polgármester elmondja, hogy két helyről kért árajánlatot az óvoda
tetőfelújításával kapcsolatban. Az egyik árajánlat 5 millió Ft, a másik 3.696.588.- Ft. A
műszaki tartalom ugyanaz. Javasolja Horváth Ferenc árajánlatát elfogadásra.
Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy beszélni kellene a Németh Attilával, lehetne
rendelni cserepet onnan, ahonnan a Vadászház tetejére is rendelték.
Tatai László polgármester elmondja, hogy Creaton cserép lesz.
Ballér Zoltán képviselő elmondja, lehet, hogy drágább a creaton, de jobb minőségű is a
többinél.
Tatai László polgármester elmondja, hogy a szakemberek fényes cserepet javasoltak. Az
útépítésre javasolja az Erős út Kft. ajánlatát elfogadásra.
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 határozatot hozza:
44/2016.(VIII.24.) önkormányzati határozat
Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy támogatási
igényt nyújt be a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015.évi C. törvény
(a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 8. pont szerinti
„az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatására” kiírt pályázatra.
Ft
Megnevezés tervezett kötség
útfelújítás
6 949 714
óvooda tető 3 696 588
felújítás
összesen
10 646 302
támogatás
10 000 000
önrész
646302
A saját forrás összegét az önkormányzat a 2016. évi költségvetés terhére biztosítja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2016.08.31
2.) Ügysegédi feladatok ellátásáról szóló megállapodás

módosítása
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előadó:polgármester
Tatai László polgármester elmondja, hogy az ügysegédi megállapodás módosítására van
szükség,mivel a Kormányhivatal letelepített technikai eszközöket az ügysegédnek.
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 határozatot hozza:
45/2016.(VIII.24.) önkormányzati határozat
Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Települési
ügysegédi feladatok ellátásáról szóló megállapodás módosítást az előterjesztés szerint
elfogadja. Egyben felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő:azonnal
3.)Vegyes ügyek
Előadó: polgármester
Tatai László polgármester elmondja, hogy a letelepedési támogatásról szóló rendeletet
módosítani kellene. Javasolt törölni a 6.§ e.) pontját. A kérelem benyújtását megelőző 3 éves
helyben lakást nehéz teljesíteni, pont azok kerülnek kizárásra, akik támogatásban
részesíthetőek lennének.
Javasolt pontosítani a kérelem benyújtásának határidejét is. Lakás vásárlás esetén az
adásvételi-szerződés megkötését követő 6 hónapon belül lehessen támogatást kérni.
Ballér Zoltán képviselő elmondja, hogy mindenkire ne módosítsunk.
Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy szerinte is pont azok esnek el, akiknek adni
akarnak, akik ide járatják a gyerekeiket.
Tatai László polgármester elmondja, hogy bele kell venni, hogy nem részesülhet
támogatásban az, akinek az Önkormányzat felé adótartozása van, valamint, hogy a kérelmet
adás-vétel esetén a szerződés megkötésétől számítva 6 hónapig lehessen beadni.
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:
7/2016.(IX.7.) önkormányzati rendelete
Nemesgörzsöny község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy
a helyi lakáscélú támogatásokról szóló
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4/2015.(II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló, fenti
számú rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően
megalkotja.
Utasítja az jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetésről – a helyben
szokásos módon- gondoskodjon.

Tatai László polgármester elmondja, hogy az E-on-tól megérkezett az ajánlat. a 3 lámpa
oszlop kiépítésére. Mint mindenki tudja, maradt 3 ledes lámpa, ami be volt tervezve, de nem
került felhelyezésre, mivel a közvilágítás nem volt kiépítve. A felsői temetőnél 1 db, a Rózsa
F u. végén 2 db. Az árajánlat szerint 300 ezer Ft+ áfa az összege.
Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy a terven rajta van, akkor sem volt ott áram.
Ahova akartunk, oda meg nem tettek, mert hogy nincs rajt a terven.
Tatai László polgármester elmondja, hogy a Rédl-vel beszél, hogy bevállalják-e a 300 ezer
Ft+áfa összeget.
Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy a Takács Csaba úgy tájékoztatta, hogy
lerendezik az E-On-nal. A Rédl levelét el kell küldeni a Takácsnak, hogy vállalják be.
Elmondja, hogy ha kell, minden héten rájuk kell telefonálni.
A kamera rendszerrel is valamit már csinálni kel.
Tatai László polgármester elmondja, hogy a Compsec szerint azért rossz, mert kicsi az
internet, kevés a sávszélesség. Így azt javasolt, emeltesse meg az önkormányzat. Véleménye
szerint nem ez a gond, ne foglalkozzanak ezzel a javaslattal.
Tatai László alpolgármester megkérdezi, hogy van valakinek még hozzászólása?
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyilvános ülésén megtárgyalandó további napirend
nincs, kérdés, bejelentés hiányában a 2016. augusztus 24-i nyilvános ülést 18 óra 00 perckor
berekeszti.
K.m.f.
Tatai László
polgármester

Ivanics Barbara
jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felel:
Novák Edit
aljegyző
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