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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. július 25-i 
nyilvános üléséről, mely 15 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 

  képviselők 
 
Távol van: Hutter Tamás 
        
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. 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 4 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 
38/2016.(VII.25.) önkormányzati határozat 
Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának képviselő-testülete 
2016. július 25-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 
1) Háziorvosi feladatellátással kapcsolatos  kérelem tárgyalása 

             Előadó: polgármester 
2) Ivóvíz- és szennyvíz elvező rendszer gördülő fejlesztési 

tervének véleményezése 
Előadó:polgármester 

3) Nemesgörzsöny község Önkormányzat közbeszerzési 
szabályzatának elfogadása 
Előadó:polgármester 

4) Nemesgörzsöny község Önkormányzat beszerzési 
szabályzatának elfogadása 
Előadó:polgármester 

5) Vegyes ügyek 
               Előadó: polgármester 
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Napirendek tárgyalása: 

1) Háziorvosi feladatellátással kapcsolatos  kérelem tárgyalása 
Előadó: polgármester 

Tatai László polgármester elmondja, hogy a doktornő levélben kereste meg a képviselő-
testületet a tartós távollétének engedélyezése miatt. Az első variáció szerint kérte volna a 
praxis felmondását, ami 6 hónap, addig adhatta volna el a praxist.  Kértünk szóbeli 
egyeztetést, mert nem volt világos a szándéka. A szóbeli megbeszélésen már azt mondta, 
hogy nem kíván elmenni, csak kell bizonyos gyakorlati idő üzemorvosként, hogy a 
szakvizsgáját megcsinálja, amit ő 2 hónapban határozott meg. Helyettesítésre azonban a 
jogszabály szerint csak betegség, szabadság esetén van lehetőség. Doktornő viszont 40 órás 
állást vállalt egy cégnél.  A szóbeli megbeszélésen megállapodás történt, mely szerint 1 
hónapot marad az Audinál, az az idő még nem indokolja a működési engedély módosítását. 
Ehhez képest a levelében már 3 hónapot kér. Nem igazán érthető, hogy honnan jött a három 
hónap, és ezt követően visszatérne a praxisba. A kérelem több szempontból aggályos, mert a 
jogszabályi feltételeknek nem felel meg a tartalma. A rendelési időkben átfedés van, az 
iskolaorvosi ellátásról nem szól a kérelem, a helyettesítésre megjelölt orvos nem szerepel a 
működési engedélyben, valamint saját magát sem helyettesítheti. 

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: 

 
39/2016.(VII.25.) határozata 

Nemesgörzsöny község önkormányzatának képviselőtestülete Dr Kovács Zsuzsanna 
háziorvos, feladat-ellátási szerződés módosítására irányuló kérelmét elutasítja.  
 

- A kérelemben megjelölt helyettesítés indoka, nem felel meg az egészségügyi 
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 
szabályairól szóló 4/1999.(III.03.) kormányrendelet 7.§ (2) bekezdés b) pontjában 
meghatározott: folyamatos ellátást megszakítható okokkal (keresőképtelenség, 
hivatalos távollét, illetve a szabadság miatt szükségessé váló helyettesítés). 

- A 2016. június 28-án történt szóbeli egyeztetés során elhangzott - 30 napos távollét 
helyett, a kérelemben közölt 3 hónapos - távolléti időtartam jelentős hátrányt jelent a 
körzet egészségügyi alapellátásban. 

- a kérelemhez csatolt helyettesítési rendelési idő táblázatában foglalt időtartamok 
kezdete és vége átfedést okoz, és a települések közötti földrajzi távolság miatt 
kivitelezhetetlen. 

- A kérelemhez csatolt táblázat nem tartalmaz iskola-orvosi rendeléseket. 
- A helyettesítési órák időtartama megfelelő (heti 8 óra), azonban a rendelési napok 

száma nem felel meg a jogszabályi előírásoknak. 
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- A helyettesítő orvos, Dr Pétervári János helyetteseként megjelölt Dr. Léka Tibor 
háziorvos személye, helyettes orvosként az érvényben lévő működési engedélyben 
nem szerepel.  

- A kérelemben a helyettesítés rendjének meghatározásakor Dr. Kovács Zsuzsanna 
háziorvos helyettesként történő megnevezésére nincs lehetőség, mivel saját maga 
helyettesítését a vállalkozó nem láthatja el.  

A Képviselőtestület a körzet egészségügyi alapellátását az érvényben lévő feladat-ellátási 
szerződés és működési engedély szerint kívánja biztosítani.  

Határidő: Folyamatos 
Felelős: Polgármester  
 

2.)Ivóvíz- és szennyvíz elvező rendszer gördülő fejlesztési tervének véleményezése 
Előadó:polgármester 
 

Tatai László polgármester elmondja, hogy a Bakonykarszt Zrt. elkészítette az ivóvízelvezető 
rendszer vonatkozásában a gördülő fejlesztési tervet, melynek testületi jóváhagyása 
szükséges. Tartalmaz a terv 2019. évre vonatkozóan 23.000.000.- Ft beruházást, amire az 
önkormányzatoknak – mert Nemesgörzsönnyel közös – nincs fedezete. 

Novák Edit aljegyző elmondja, hogy egyezetett a Bakonykarszttal. Álláspontjuk szerint a 
polgármester kezdeményezzen 2017-ben tárgyalást, hogy a beruházást meddig lehetne 
elhalasztani. Előzetes egyeztetés nélkül egyébként sem kezdenének ekkora beruházásba. 

Ballér Zoltán képviselő elmondja, hogy mindenképpen kell egyeztetni, mert ezt saját forrásból 
nem lehet megoldani. Mikor lett a hálózat kiépítve? 

Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy 1985 körül. 

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 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 
40/2016.(VII.25.) határozata 

Nemesgörzsöny község önkormányzatának képviselőtestülete úgy döntött, hogy 26. sorszámú 
11-05652-1-002-00-04 MEKH kóddal rendelkező Nemesgörzsöny ivóvízellátó víziközmű-
rendszer vonatkozásában meghatalmazás alapján a Bakonykarszt Zrt. által elkészített Gördülő 
Fejlesztési Tervet az előterjesztés szerint elfogadja. 
Határidő: 2016.08.31. 
Felelős: Polgármester  
 

3.)Nemesgörzsöny község Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának elfogadása 
Előadó:polgármester 
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Tatai László polgármester elmondja, hogy az új közbeszerzési törvény miatt szükséges a 
szabályzat újraalkotása, a régi szabályzat hatályon kívül helyezésével. 
 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 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

41/2016. (VII.25.) önkormányzati határozat 
Nemesgörzsöny község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Nemesgörzsöny 
Község Önkormányzat Képviselő-testületének Közbeszerzési Szabályzatát az előterjesztés 
szerint elfogadja. Egyúttal a 23/2014.(III.14.) önkormányzati határozattal elfogadott 
Közbeszerzési Szabályzat hatályát veszti. 
Felelős: aljegyző 
Határidő: azonnal 
 
4.)Nemesgörzsöny község Önkormányzat beszerzési szabályzatának elfogadása 
Előadó:polgármester 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy az önkormányzat eddig nem rendelkezett 
beszerzési szabályzattal. A szabályzat elkészítésre került, mindenki áttanulmányozhatta.  
 
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 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

42/2016. (VII.25.) önkormányzati határozat 
Nemesgörzsöny község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Nemesgörzsöny 
Község Önkormányzat Képviselő-testületének Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos 
eljárásrendről szóló szabályzatát az előterjesztés szerint elfogadja. 
Felelős:polgármester 
Határidő:azonnal 
 
5.)Vegyes ügyek 
Előadó: polgármester 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy a konszolidációban nem részesült önkormányzatok 
részére kiírt pályázat benyújtására augusztus 31.-e a határidő. Az óvoda tetőre a vállalkozó 
8.000.- Ft/ m2  árat mondott. 400 m2, 3,2 millió Ft.  
 
Ballér Zoltán képviselő megkérdezi, hogy a teljes hőszigetelés nem lehetséges-e? 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy a tavalyi árajánlat szerint 26 millió Ft-ba kerülne. 
Javasolja, hogy a József A u. és az óvoda tető legyen megcsinálva. 
 
Haller István képviselő elmondja, hogy szerinte nem kell az egész tetőt leszedni. 
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Tatai László polgármester elmondja, hogy talán a sárgerendákat nem kell leszedni, mert még 
jók. Meg kell nézni. Két variáció lehetséges, vagy a József A utca és a tető felújítás, vagy az 
óvoda tető, kazáncserével, kémény építéssel, szigeteléssel. 
Elmondja, hogy a temető átadása lehetséges, tájékoztatja az egyház álláspontját.  
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy a szociális ellátásokról szóló rendelet 
módosításának előterjesztését mindenki megkapta. A normatíva emelkedése miatt a jelenlegi 
összegekkel a felhasználás nem lesz teljes.  Javasolja a beiskolázási támogatás emelését úgy , 
hogy 10 ezer Ft legyen a középiskolásoké, 7ezer Ft-ot kapjanak a görzsönyi iskolások, 5 ezer 
Ft-ot az óvodások. 
 
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 Kemenesszentpéter Község Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja: 
 

6/2016.(VIII.4.) önkormányzati rendelete 

Nemesgörzsöny község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
döntött, a pénzbeli és természetbeni támogatásokról és az ezzel 
kapcsolatos eljárási szabályokról 6/2015.(II.26.) 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 idősek napjának a dátumát is meg kellene 
beszélni. 
 
Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy október 2.-a előtt legyen, mert akkor még nincs 
hideg. 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy szeptember 24.-e akkor jó lesz.  Fellépőként felkéri 
Papatyi-Tóth Tündét. 
 
Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy a kamerával és a hangossal valamit kezdeni 
kellene. Hirdesse meg az önkormányzat. Nem működik rendesen soha, nem azt veszi amit 
kellene. 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy beszélt a Compsecesekkel, nincs megfelelő 
műszerük. 
Beszél velük. 
 
Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy a hangost az óvodánál is csak lecsípték. 
Tájékoztatja a testületet, hogy a játszótér javítási munkái elkészültek, a homokozóba 14 m3 
homok lett hozatva. 
 
Tatai László alpolgármester megkérdezi, hogy van valakinek még hozzászólása? 
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Megállapítom, hogy a Képviselő-testület nyilvános ülésén megtárgyalandó további napirend 
nincs, kérdés, bejelentés hiányában a 2016. július 25-i nyilvános ülést 16 óra 45 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, a pénzbeli és természetbeni támogatásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló, fenti számú rendeletét az előterjes...

