
1 
 

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. november 10-i 
nyilvános üléséről, mely 16 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 
Haller István képviselők 

 
Távol van: Hutter Tamás 
        
Tanácskozási joggal: Novák Edit aljegyző  
            Máté Angelika pénzügyi ügyintéző 
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 4igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 
51/2016.(XI.10.) önkormányzati határozat 
Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2016. 
november 10-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza 
meg: 
1) Iskolai körzethatár meghatározása 

            Előadó: polgármester 

2) Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás 
Társulási Megállapodás módosítása 
Előadó: polgármester 

3) Tulajdonosi hozzájárulás kérésének tárgyalása 
Előadó:polgármester 

4) Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi 
költségvetésének módosítása 
előadó:polgármester 

5) Nemesgörzsöny Község Önkormányzat 2016. III. névi 
gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása 

            Előadó: polgármester 

6) Nemesgörzsöny Község Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének módosítása 
Előadó: polgármester 
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7) Egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 
../2016. önkormányzati rendelet elfogadása  
előadó:polgármester 

8) Szennyvíz beruházással kapcsolatos ügyek tárgyalása 
Előadó:polgármester 

9) Külterületi utak mentén bozót irtásra megbízás adása 
Előadó:polgármester 

10) Hótolási munkákra pályázat kiírása 
Előadó:polgármester 

11) 041/8 hrsz-ú ingatlan eladására pályázat kiírása 
Előadó: polgármester 

12) Református egyház támogatása  
Előadó:polgármester 

13) Vegyes ügyek 
             Előadó: polgármester 

14) Hatósági ügyek 
Előadó: polgármester 

 

Napirendek tárgyalása: 

1)Iskolai körzethatár meghatározása 
Előadó: polgármester 

Tatai László polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát.  Elmondja, hogy nincs halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermek a településen. 

Megkérdezi, hogy 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 4 igen szavazattal, ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

52/2016. (XI.10.) önkormányzati határozat 

Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal által közzétett kötelező felvételt biztosító általános iskoláinak, körzethatárainak 
meghatározásának tervezetét Nemesgörzsöny Község vonatkozásában jóváhagyja. 
Nemesgörzsöny község jegyzőjének nyilvántartásában halmozottan hátrányos helyzetű általános 
iskolába járó gyermekek létszáma 0 fő. 
Határidő: 2016. november 30. 
Felelős: polgármester, aljegyző 
 

2)Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Megállapodás 
módosítása 
Előadó: polgármester 

Tatai László polgármester elmondja, hogy a Társulási Megállapodás módosítására azért van szükség, 
mert Bakonypölöske és Nagytevel a házi segítségnyújtási feladatokat a Tárulásban kívánja ellátni, Béb 
település viszont kilép a házi segítségnyújtás feladatból. 
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Megkérdezi, hogy 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 4 igen szavazattal, ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

53/2016(XI.10.) önkormányzati határozat 
 
Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkormányzatok 
Feladatellátó Társulása Társulási Megállapodásának 16. módosítását, valamint azt egységes 
szerkezetben az előterjesztés 1. és 2. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
Határidő: Azonnal 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy az intézményi térítési díj jóváhagyására is szükség van.  
 
Megkérdezi, hogy 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 4 igen szavazattal, ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

54/2016(XI.10.) önkormányzati határozat 
Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkormányzatok 
Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 19/2016 (X. 17.) határozatával jóváhagyott intézményi 
térítési díj önkormányzati rendeletben történő megállapításával egyetért. 
Határidő: Folyamatos 
Felelős: Polgármester 
 

3)Tulajdonosi hozzájárulás kérésének tárgyalása 
Előadó:polgármester 
 

Tatai László polgármester elmondja, hogy Győrffy Balázs Nemesgörzsöny, Kossuth u. 30. szám alatti 
lakos kérelmet nyújtott be kapubejáró kialakítására, felújítására. Kossuth u. önkormányzati tulajdon, 
így a közútra való csatlakozással érintett kapubejáró építéséhez tulajdonosi hozzájárulás szükséges. 

Az érintett szakaszon tereprendezés, kocsibejáró murvázás és térkövezése történik meg. Javasolja a 
tulajdonosi hozzájárulás megadását. 

Megkérdezi, hogy 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 4 igen szavazattal, ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
55/2016(XI.10.) önkormányzati határozat 

Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  a Nemesgörzsöny 30/2 
hrsz-ú ingatlan Nemesgörzsöny 10 hrsz-ú ingatlan előtti szakaszán kapubejáró  építéséhez a 
kérelemben jelzett műszaki tartalommal a  tulajdonosi hozzájárulást megadja. 
Felelős: polgármester 
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Határidő:azonnal 
 

4)Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása 
előadó:polgármester 
 

Tatai László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta. Felkéri Máté Angelika 
pénzügyi ügyintézőt, hogy ismertesse a tartalmát. 

Máté Angelika pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy lényegében a módosítás fő oka a normatíva 
emelkedése. Ismerteti a számadatokat. 

Tatai László megkérdezi, hogy 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 4 igen szavazattal, ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
56/2016(XI.10.) önkormányzati határozat 

Nemesgörzsönyi közös Önkormányzati Hivatal 2016.évi költségvetésének módosítása 
 
Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Nemesgörzsönyi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítását a mellékelt előterjesztés szerint. 
A képviselő- testület megbízza Nemesgörzsöny Község polgármesterét, hogy a Közös Hivatal 
2016.évi költségvetésének módosítását építse bele Nemesgörzsöny Község Önkormányzat 2016.évi 
költségvetésének módosításába.  
Határidő: folyamatos 
Felelős: Ivanics Barbara jegyző 
 

5)Nemesgörzsöny Község Önkormányzat 2016. III. névi gazdálkodásáról szóló 
beszámoló elfogadása 
Előadó: polgármester 
 

Tatai László polgármester felkéri Máté Angelika pénzügyi ügyintézőt, hogy ismertesse az 
önkormányzat III. névi gazdálkodásának számait. 

Máté Angelika pénzügyi ügyintéző ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

Tatai László megkérdezi, hogy 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 4 igen szavazattal, ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
57/2016(XI.10.) önkormányzati határozat 

Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Nemesgörzsöny Község 
Önkormányzat 2016. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint 
elfogadja. 
Felelős: polgármester 
Határidő:azonnal 



5 
 

 

6)Nemesgörzsöny Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása 
Előadó: polgármester 

Tatai László polgármester felkéri Máté Angelika pénzügyi ügyintézőt, hogy tájékoztassa a Képviselő-
testületet az előterjesztésről. 

Máté Angelika pénzügyi ügyintéző ismereti a tartalmát. Elmondja, hogy a 2016. évben tárgyi eszköz 
beruházás keretében bozótvágót, számítógépet és iroda bútort vett az önkormányzat. A normatíva 
ellenőrzés eredményeképpen 1 fő szociális étkező normatíváját kellett visszafizetni, mely 58 e Ft. A 
közfoglalkoztatottak miatt a bérkiadás is emelkedett, ezzel együtt a munkaügytől kapott támogatás is. 
Változott a maradvány összege is. 

Ballér Zoltán képviselő megkérdezi, hogy mekkora a változás? 

Máté Angelika pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy 4 millió Ft a mozgás. 

Ballér Zoltán képviselő megkérdezi, hogy áll most az önkormányzat? 

Máté Angelika pénzügyi ügyintéző elmondja, 2167 e Ft a tartalék. Erre nincs előirányozva kiadás, és 
Közös Hivataltól is jön még vissza pénz. 

Tatai László megkérdezi, hogy 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 4 igen szavazattal, ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja: 
 

9/2016.(XI.17.) önkormányzati rendelete 

Nemesgörzsöny község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy  az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
3/2016.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló, fenti 
számú rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 
megalkotja. 
Utasítja az jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetésről – a helyben szokásos 
módon- gondoskodjon. 

 

7)Egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló …/2016. önkormányzati 
rendelet elfogadása  
előadó:polgármester 

Tatai László polgármester elmondja, hogy szükséges az egészségügyi körzetekről szóló rendelet 
megalkotása. 

Novák Edit aljegyző elmondja, hogy a rendelet-tervezet véleményezés céljából megküldésre került a 
Nemzeti Egészségfejlesztési Intézethez. A rendelet-tervezetet megfelelőnek találták. Védőnő, 
háziorvos vonatkozásában egy körzetet alkot Egyházaskesző, Nemesgörzsöny és Nagyacsád.  A 
gesztori feladatokat Egyházaskesző látja el.  Orvosi ügyelet Pápán található, a feladat ellátása a 
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Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásán keresztül történik. Fogorvosi körzet 
székhelye Marcaltő, rendelés is csak ott található. Ügyelet Pápán már nincs, csak Veszprémben. 

Tatai László megkérdezi, hogy 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 4 igen szavazattal, ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja: 
 

10/2016.(XI.17.) önkormányzati rendelete 

Nemesgörzsöny község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy  az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról 
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 szükséges megállapodásban rögzíteni az 
egészségügyi feladatellátás körzetesítését. 
Tatai László polgármester megkérdezi, hogy 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 4 igen szavazattal, ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

58/2016. (XI.07)önkormányzati határozat 

Nemesgörzsöny község Önkormányzat Képviselő - testülete egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésben foglaltak alapján elfogadja az előterjesztés 1. 
és 2. mellékletét képező megállapodást a háziorvosi, fogorvosi védőnői és iskola 
egészségügyi körzetekről. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodások aláírására. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
8)Szennyvíz beruházással kapcsolatos ügyek tárgyalása 
Előadó:polgármester 

Tatai László polgármester elmondja, hogy a benyújtandó tanulmányon módosításokat szükséges 
végrehajtani, melynek költségei vannak. Ismereti az előterjesztés tartalmát. 

Tatai László megkérdezi, hogy 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 4 igen szavazattal, ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
59/2016(XI.10.) önkormányzati határozat 
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Nemesgörzsöny község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a Marcaltő, 
Egyházaskesző, Malomsok, Nemesgörzsöny és Várkesző Község önkormányzatok 
közigazgatási területén létesítendő szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep 
beruházásban:  
 1.    az önkormányzatok tulajdoni részesedését a 2015.01.01-I népességi adatok alapján 
határozza meg 

Marcaltő                          765  fő                28  % 
Egyházaskesző                512  fő                19 % 
Malomsok                        530  fő                20  % 
Nemesgörzsöny              731 fő                  27 % 
Várkesző                           176 fő                  6 % 

             Összesen                        2714 fő             arányban elfogadja. 
2.      A testület a szennyvízelvezető rendszerek 26/2002.(II.27.) Korm.rendelet szerinti 
felülvizsgálat elvégzéséhez a tanulmányterv módosításának elkészítésére a Kristály Tervező 
és Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (8600 Siófok, Fő u. 15.) vállalkozást bízza meg. A 
tanulmányterv módosításának költsége 150 e Ft + 27 % ÁFA, bruttó 190.500,-Ft, mely összeg 
kifizetését a települések lakosságszámuk arányában vállalják. 

Marcaltő                          765  fő                28  %    53.340,- 
Egyházaskesző                512  fő                19 %     36.195,- 
Malomsok                        530  fő                20  %   38.100,- 
Nemesgörzsöny               731 fő                 27 %     51.435,- 
Várkesző                          176 fő                  6 %      11.430,- 

               Összesen                   2714 fő                            190.500,-     
3.    A Képviselőtestület kötelezi magát arra, hogy a tervező által kiállított számla  alapján az 

1. pontban meghatározott arányszámnak megfelelő (  ……… község ……. %) , a 
településre eső tanulmányterv módosítási díj összegét  ……,-Ft Marcaltő Község 
Önkormányzatának költségvetési számlájára átutalja. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 

9)Külterületi utak mentén bozót irtásra megbízás adása 
Előadó:polgármester 
 

Tatai László polgármester elmondja, hogy a külterületi utak mentén bozót irtás kell végezni, mert 
annyira benőtték az utat, hogy nem lehet karbantartani.  A kivágott bokrokat ledarálják és 2000 Ft-ot 
fizetnek tonnánként.  

Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy mázsajegy alapján lehetne elszámolni.  

Haller István képviselő elmondja, hogy karban kell tartani utána, mert nagyobb lesz a bozót, mint volt.  

Tatai László polgármester elmondja, hogy tavasszal végig megy rajta a hidrot kasza. A 
Nemesgörzsöny 79/4,04,05,024,030/1,030/2,050,060,061,062,068,069/1,076/1,085,0102,0133, 
0139,0145,0163,0169,0191,0194/2,0194/4,0201,0203,0234/39 hrsz-ú  utakról van szó. 

Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy a darálék elszállításakor értesíteniük kell az 
önkormányzatot, és akkor le lehet ellenőrizni a mennyiséget. 
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Tatai László megkérdezi, hogy 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 4 igen szavazattal, ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
60/2016(XI.10.) önkormányzati határozat 

Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy megbízza a Rapax Kft-t 
( 8272 Óbudavár Fő u. 23. asz: 13844477-2-19. cégj: 19-09-509184), hogy a 79/4, 
04,05,024,030/1,030/2,050,060,061,062,068,069/1,076/1,085,0102,0133,0139,0145,0163,0169,0191,0
194/2,0194/4,0201,0203,0234/39, hrsz-ú utakhoz tartozó árokpart részt letakarítsa, bozótmentesítse. A 
darálékért a Rapax  Kft. 2000.- Ft/t összegű díjat fizet az önkormányzat részére. Felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés aláírására.  
Felelős: polgármester 
Határidő:azonnal 
 
10)Hótolási munkákra pályázat kiírása 
Előadó:polgármester 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy a hótolásra megkötött szerződés januárban lejár, ezért 
szükséges egy újabb pályázat kiírása. Kérdés, hogy a feltételek továbbra is ugyanazok legyenek-e. 
Tehát a tolólapra a gumit a vállalkozónak kelljen-e megvenni? 

A képviselő-testület egyetért abban, hogy a feltételek változatlanok maradjanak. 

Tatai László polgármester elmondja, hogy a jelenlegi vállalkozó drágállta a gumilap árát. 

Ballér Zoltán képviselő elmondja, hogy ha van hó, akkor az önkormányzat megfizeti a hótolás díját, ha 
nincs hó, akkor kopni sem kopik, és nem kell másikat venni. 

Tatai László megkérdezi, hogy 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 4 igen szavazattal, ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

61/2016(XI.10.) önkormányzati határozat 

Nemesgörzsönyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázatot ír ki 
hóeltakarítási munkálatokra. 

Pályázati felhívás 
 
Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívást tesz közzé a helyi 
vállalkozók részére a község közterületeinek hó eltakarítási munkáinak elvégzésére az alábbi 
feltételekkel: 

- A hó eltakarítás díját üzemórában szükséges megadni 
- nyilatkozatát , hogy vállalja:    

o amennyiben a feladatát nem tudja teljesíteni, úgy azt az Önkormányzat a megbízott 
költségére jogosult harmadik fél bevonásával elvégeztetni. 
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o amennyiben igényt tart az önkormányzat tulajdonát képező hóekére, annak kopó 
alkatrészeit saját költségén javítja, pótolja. 

o vállalja, hogy a munkálatok szükség szerinti megfelelő elvégzése és ütemezése 
érdekében ügyeletet tart. 

A pályázatot zárt borítékban személyesen vagy postai úton jutassa el a Nemesgörzsönyi Közös 
Önkormányzati Hivatalba (Nemesgörzsöny, Széchenyi u. 10.). 
Benyújtási határidő:2016. 11.30. 
A megbízás időtartama 2017. január 4-től 2019.december 31-ig. 
Felelős: polgármester 
Határidő:azonnal 
 

11)041/8 hrsz-ú ingatlan eladására pályázat kiírása 
Előadó: polgármester 

Tatai László polgármester elmondja, hogy igény érkezett a 041/8 hrsz-ú ingatlan eladására. A vagyon 
rendelet értelmében pályázat kiírása szükséges. Az adó- és értékbizonyítvány alapján 400 ezer Ft az 
ingatlan értéke. A pályázat tervezetét mindenki megkapta. 

Tatai László megkérdezi, hogy 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 4 igen szavazattal, ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

62/2016(XI.10.) önkormányzati határozat 

Nemesgörzsöny Község Önkormányzata úgy döntött, hogy a Nemesgörzsöny 041/8 hrsz.-ú ingatlant 
értékesíti nyílt, zárt borítékos eljárás keretében. Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-
testülete megbízza az aljegyzőt a pályázati eljárás lebonyolításával, és felhatalmazza a polgármestert 
a nyertes pályázóval a szerződés megkötésére. 

Pályázati Felhívás 
külterületi ingatlan értékesítésére 

Nemesgörzsöny község Önkormányzata pályázatot hirdet a Nemesgörzsöny 041/8 hrsz-ú 
ingatlan értékesítésére az alábbi feltételekkel: 
 
1. Az ingatlan pontos címe: Nemesgörzsöny  041/8 hrsz  
 
2. Az ingatlan területe: 0,4166 ha , hirdetve helyben szokásos módon: hirdetőtáblán, 
hangosbemondó útján 

 
3. Az ingatlan művelési ág megnevezése: szántó  
4. Eladási ár minimuma : 400.000.- Ft,  
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell: 

- A pályázó nevét és címét 
- Nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati feltételeket elfogadja 
- Nyilatkozatát az ingatlan vételárára vonatkozóan 

6. Az ingatlan megtekintésének időpontja: folyamatosan lehetséges, az önkormányzat 
részéről közreműködést nem igényel. 
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7.   Benyújtás helye, határideje: 

Az iratokat lezárt, sértetlen borítékban, magyar nyelven kell személyesen (nem postai 
úton) benyújtani. 

 
A pályázati ajánlatokat egy név nélküli zárt borítékban  
 

2016. november 30-án 09 óráig kell benyújtani 
Nemesgörzsöny Község Önkormányzat 
8522 Nemesgörzsöny, Széchenyi u. 10. 

A borítékra rá kell írni: 041/8 hrsz ingatlan értékesítése 
 
A lebonyolító lezáratlan vagy sérült borítékot nem vesz át.  Kiíró minden, a benyújtási 
határidőn túl benyújtott pályázatot érvénytelennek nyilvánít. 
 

8. A pályázatokat tartalmazó zárt borítékok bontása 
 

A pályázatokat tartalmazó zárt borítékok felbontását a lebonyolító végzi a pályázati 
felhívásban megjelölt időpontban. A pályázatok felbontásán, a lebonyolító képviselőin 
kívül a pályázók, illetve meghatalmazottjaik lehetnek jelen. A képviseleti 
jogosultságot megfelelően (személyi igazolvány, meghatalmazás) igazolni kell.  
A pályázók a bontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak. A pályázatok 
felbontásán jelen lévők jelenlétük igazolására jelenléti ívet írnak alá. 
A pályázatok felbontásakor a lebonyolító ismerteti a pályázók nevét, lakóhelyét 
(székhelyét). 
A pályázó a fenti adatok ismertetését nem tilthatja meg. 
A lebonyolító a pályázatok felbontásáról jegyzőkönyvet készít, amelyet a pályázóknak 
erre vonatkozó igény esetén átad, illetve megküld.  

 
9. Bontás ideje: 

 
2016. november 30-án 11 órakor kerül sor  

a Nemesgörzsöny Község Önkormányzat 
földszinti hivatalos helyiségében 

 
 
10. Eredményhirdetés, szerződéskötés 

Az ajánlattevő az ajánlatokat a megajánlott vételi ár alapján értékeli és állapítja meg az 
eljárás nyertesét. 
Az Eladó a pályázat nyertesével adás-vételi szerződést köt. A nyertes pályázó visszalépése 
esetén az eladó jogosult a pályázati eljárás soron következő helyezettjével adás-vételi 
szerződést kötni, amennyiben annak ajánlata megfelelő a kiíró számára.  A szerződés 
kötést követően az adás-vétel 60 napra kifüggesztésre kerül a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően 

 Eredményhirdetés ideje:  
2016. december 5-én 10 órakor kerül sor 
a Nemesgörzsöny Község Önkormányzat  
 Földszinti hivatalos helyiségében 

           Szerződéskötés ideje:  az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül. 
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11. Egyéb feltételek: 
Nemesgörzsöny Község Önkormányzata fenntartja a jogot arra, hogy a pályázat során 
ajánlatot tett  egyik ajánlattevővel se kössön szerződést és ily módon a pályázatot, akár 
indoklás nélkül is, eredménytelennek minősítse. 

 
Felelős:polgármester 
Határidő:azonnal 
 
12)Református egyház támogatása  
Előadó:polgármester 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy az alsói temető esővédő teraszának elkészítése közel 1 
millió Ft-ba kerül. Igaz, hogy év elején 100 e Ft-ot költöttünk a hűtőre, de szükséges ennek is az 
elkészíttetése. Mivel a temető és a ravatalozó egyházi tulajdonban van, így támogatás nyújtását 
javasolja. 
 
Haller István képviselő megkérdezi, hogy nyeregtető lesz-e? 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy nem L alakban ravatalozó két oldalához csatlakozna. 
 
Haller István képviselő megkérdezi, hogy nem lesz-e alacsony, mire kiér? 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy nem, 2,3 m. Elmondja, hogy a tisztelet díjából, amiről 
lemondott, 250 e Ft-ot ajánl fel. Javasolja összesen 931.450.- Ft támogatás nyújtását, amit kizárólag az 
előtető építésére lehet fordítani.  
 
Haller István képviselő elmondja, hogy addig ne költsön rá az önkormányzat, amíg nem kerül a 
tulajdonába az épület. 
 
Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy akkor is a mi halottaink lesznek ott eltemetve. De a kutat 
mindenképpen be kell temetni. Csak akkor szavazza meg a támogatást, ha a kút betemetésre kerül. 
Veszélyes, tele van szeméttel, egyébként is használaton kívül van. 
 
Tatai László megkérdezi, hogy 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 3 igen szavazattal,1 tartózkodással 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

63/2016(XI.10.) önkormányzati határozat 

Nemesgörzsönyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 931.450.- Ft támogatást 
nyújt a Nemesgörszönyi Református Egyházközség (8522 Nemesgörzsöny, Rózsa F u. 18.) részére, 
mely kizárólag az alsói temető előtető építésére használható fel. Egyben felhatalmazza a polgármestert 
a támogatási szerződés aláírására. 
Felelős: polgármester 
Határidő:azonnal 
 
13)Vegyes ügyek 
Előadó: polgármester 
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Tatai László polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a vízkárelhárítási terv 
megrendelésre került, 2017. tavaszára készül el. Kötelező az elkészíttetése.  Kis Vera jegyző 
jogviszonya megszűntetésre került 2016. október 31. napjával, Ivanics Barbara jegyző marad a 
továbbiakban is. Szükséges kitűzni a közmeghallgatás napját is, mely 2016. november 30.-a lenne. A 
falu mikulás december 5-én lenne. 
A karácsonyi műsor megrendezésre kerül az idén is a kultúrházban.  
 
Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy többen át akarják helyezni a Betlehemet a kultúrház elé. 
Véleménye szerint jó helyen van a templom mellett, az ötlet kitalálója továbbra is gondját viselné. 
Kicsit sokan akarnak beleszólni, de történni még nem történt semmi. 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy marad a templomnál. 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy Zrínyi u. útfelújításával kapcsolatos problémákról  már 
minden anyagot bevitt dr. Somogyi Natáliához.  Kell a testület felhatalmazása. 
 
Tatai László megkérdezi, hogy 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 4 igen szavazattal, ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

64/2016(XI.10.) önkormányzati határozat 

Nemesgörzsönyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Stabil Aszfalt Kft. 
(1063 Budapest, Színnyei M. u. 10.) a által készített, Zrínyi u. útfelújításával kapcsolatban felmerült 
vita rendezésére felkéri dr. Somogyi Natália ügyvédet, hogy polgári peres úton eljárjon. Felhatalmazza 
a polgármestert a megbízás aláírására. 
Felelős:polgármester 
Határidő:azonnal 
 
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. november  10-i nyilvános ülést 18 óra 31 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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