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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. szeptember 
19-i nyilvános üléséről, mely 17 óra 45 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   
Haller István képviselők 

 
Távol van: - 
        
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 5fő 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: 

 
46/2016.(IX.19.) önkormányzati határozat 
Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2016. 
szeptember 19-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza 
meg: 
1) Bursa Hungarica pályázathoz csatlakozás 

               Előadó: polgármester 
2) …/2016.(..) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást 

nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló 2/2016. (I.12.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó:polgármester 

3) ASP rendszerhez való csatlakozás, pályázat benyújtása 
Előadó:polgármester 

4) Vegyes ügyek 
              Előadó: polgármester 

5) Hatósági ügyek 
Előadó:polgármester 
 

Napirendek tárgyalása: 
 
 
1) Bursa Hungarica pályázathoz csatlakozás 
Előadó: polgármester 
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Tatai László polgármester ismereti az előterjesztés tartalmát. 2016. október 3-ig kell csatlakozni az 
önkormányzatoknak. Mivel minden évben voltak pályázó diákok, így javasolja, hogy az idei évben is 
csatlakozzon az önkormányzat. 

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:  

47/2016. (IX.19.) önkormányzati határozat 

Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  
1. Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott 
arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg 
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójához. 
2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi 
pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a 
pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének 
továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár 
el. 
3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott 
döntését a https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben 
rögzíti. 
4. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a 
pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és 
mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
  

2) …/2016.(..) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő 
térítési díjakról szóló 2/2016. (I.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó:polgármester 

Tatai László polgármester elmondja, hogy az év elején meghozta határozatát a képviselő-testület, hogy 
100 Ft/óra támogatást nyújt a házi gondozásban részesüknek a térítési díjukoz. Szükséges volt, hogy 
ez a hozzájárulás megjelenjen a gesztor önkormányzat rendeletében, ezután szükséges, hogy ezt a 
hozzájárulást Nemesgörzsöny önkormányzata saját rendeletében is szerepeltesse. 

Tatai László polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről kérdés, hozzászólás, 
módosító javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja a fenti javaslatot, s megállapítja, hogy 
Nemesgörzösny Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:  

8/2016.(IX.21.) önkormányzati rendelete 

Nemesgörzsöny község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy  a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő 
térítési díjról szóló 2/2016.(I.12.) önkormányzati rendelet 

https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx
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módosításáról szóló, fenti számú rendeletét az előterjesztésben 
foglaltaknak megfelelően megalkotja. 
Utasítja az jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetésről – a helyben szokásos 
módon- gondoskodjon. 

 

3) ASP rendszerhez való csatlakozás, pályázat benyújtása 
Előadó:polgármester 
 

Tatai László polgármester elmondja, hogy az előterjesztés itt is kiküldésre került. Ismereti a pályázat 
tartalmát. Elmondja, hogy az ASP rendszerhez kötelezően csatlakozni kell 2017. január 1-től, mely 
csatlakozás technikai hátteréhez pályázaton keresztül lehet forráshoz jutni. Lakosságszám alapján 7 
millió Ft-ra pályázhat a Közös Hivatal gesztoraként  Nemesgörzsöny Önkormányzat. Ez az összeg sok 
mindenből tevődik össze, ami leginkább kézzel fogható, az a 3150 ezer Ft eszközbeszerzés. Ebből 
kártya olvasók lesznek vásárolva, valamint számítógépek. 

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:  

48/2016. (IX.19.) önkormányzati határozat 

Nemesgörzsöny Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,  
- hogy pályázatot nyújt be a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez ” című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-os kódszámú pályázatra. 
A pályázat teljes költségvetése Bruttó 7.000.000 Ft.  
Önerő összege 0 Ft. 
Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a pályázati dokumentáció 
aláírására és a pályázat benyújtására. 
 
-megbízza a PÁVA Tender Kft.-t ( Székhely: 9021 Győr, Munkácsy M. u. 1-5. II. lph. Fszt. 3. 
Képviseli: Vándor Ottó) a  Nemesgörzsöny Község Önkormányzata által benyújtandó pályázati 
dokumentáció elkészítésével. Egyben felhatalmazza a polgármestert a Megbízási szerződés aláírására. 
 
Határidő:  Azonnal 
Felelős:   Tatai László polgármester 
 
4) Vegyes ügyek 

Előadó: polgármester 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy a doktornő ismét írt egy levelet Egyházaskeszőre. Az új 
rendelési időt elfogadja, de az új megállapodást csak úgy írja alá, ha mentesíti az önkormányzat az 
iparűzési adó alól. Lényegében megzsarolja az önkormányzatot.  Más vállalkozásnak is kell fizetnie 
iparűzési adót. A rendelő rezsijét is az önkormányzat fizeti, javasolja, hogy ne kerüljön módosításra az 
iparűzési adó rendelet. 
A javaslattal a Képviselő-testület egyetért.  
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy a szárító ügyében is előrelépés történt. Mezei László 
elmondása alapján a rendezési terv módosítása sem készülne el időben. Vannak olyan területek 
viszont, amelyekre lehetne építeni. El kell cserélni őket, ehhez viszont a jelenlegiek megosztására és 
összevonására van szükség. 
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Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy elég sok megbeszélést igényelt. 
 
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:  

49/2016. (IX.19.) önkormányzati határozat 

Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Nemesgörzsöny 
79,80,81,82,83,84,85,86,87 hrsz-ú ingatlanokat négy db ingatlanná  összevonja település rendezés 
címen az előterjesztett térképtervezet szerint. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy Molnár Gáborral megállapodott, hogy az önkormányzati 
utak mentén – az árok közepéig - a bokrozást elvégzik, és ledarálják. 2000Ft/t fizetnek a darálékért. 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy halad a járdaépítés, még van ahol ki kell vágni a fákat. 
 
Novák Edit aljegyző elmondja, hogy kérelem kell, 3000.- Ft-os illetékbélyeg a fakivágási 
engedélyhez, ha nem az önkormányzat, hanem az ingatlan tulajdonosa akarja kivágni. Ha az 
önkormányzat, akkor testületi határozat kell a fák számáról, helyéről, és utána kizárást kell kérni a 
Kormányhivataltól. 
 
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. október 10-i nyilvános ülést 18 óra 56 perckor berekeszti, és zárt 
ülés keretében folytatja tovább. 
 

 K.m.f. 

Tatai László                                      Ivanics Barbara 
  polgármester                 jegyző 

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felel: 

Novák Edit 
aljegyző 
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