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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.november 30-i 
közmeghallgatásáról, mely 16 óra 30 perckor kezdődött. 
  
Az ülés helye: Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal  
 
Jelen vannak: Nemesgörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről 

 
Tatai László Polgármester 

  Buzás Sándor 
Haller István 

    képviselők 
 
Távol van: Ballér Zoltán 
      Hutter Tamás 
        
Tanácskozási joggal: Novák Edit aljegyző  
Meghívottak:- 
Érdeklődő: 1 fő 

Tatai László polgármester köszönti a megjelenteket, s megállapítja, hogy Nemesgörzsöny 
Község Képviselő-testülete határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő képviselő közül 3 fő 
jelen van. Hutter Tamás és Ballér Zoltán képviselők távolmaradásukat előre jelezték. 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 3 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 
67/2016.(XI.30.) önkormányzati határozat 
Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának képviselő-testülete 
2016. november 30-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 
1.,Beszámoló a község környezeti állapotáról 
Előadó: Tatai László Polgármester 
 
2., Beszámoló a 2016. év történéseiről Nemesgörzsöny községben 
Előadó: Tatai László Polgármester 
 
3.,A lakosság részéről felmerült kérdések megválaszolása 
Előadó: Tatai László Polgármester 

 

Napirendek tárgyalása: 

1., Beszámoló a község környezeti állapotáról 
Előadó: Polgármester 
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Tatai László polgármester ismerteti a község környezeti állapotáról szóló beszámolót. A 
beszámoló a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi. 

Tatai László polgármester megkérdezi, hogy a beszámolóval kapcsolatban 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 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

68/2016. (XI.30.) önkormányzati határozat 
Nemesgörzsöny Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy  a község 
környezeti állapotáról szóló beszámolót elfogadja. 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
2., Beszámoló a 2016. év történéseiről Nemesgörzsöny községben 
Előadó: Polgármester  

Tatai László polgármester felolvassa beszámolóját a 2016. év történéseiről. Beszámolója a 
jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. 

Haller István képviselő megkérdezi, hogy nem lehetne-e az árkot jobban kiszedni a Zrínyi 
utcában? 

Tatai László polgármester elmondja, hogy nem, mert nincs hova lejtetni. 

Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy a tóba nem lehet vezetni a vizet, mert 
magántulajdon. 

Tatai László polgármester elmondja, hogy esetleg beszél a vízüggyel, hogy csináljanak még 
egy átereszt. 

Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy össze kellene ülni a presbiterekkel a felsői 
temető ügyében, mert avval nem történt semmi. Most jobban fel kellene karolni. 

Tatai László polgármester elmondja, hogy meg kell kérdezni az alapítványt, hogy szerez-e rá 
pénzt. 

Haller István képviselő szerint mindenképpen rendezni kellene a tulajdonviszonyokat a 
ravatalozók tekintetében. 

Tatai László polgármester megkérdezi, hogy a beszámolóval kapcsolatban 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 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

69/2016. (XI.30.) önkormányzati határozat 
Nemesgörzsöny Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy  a 
Nemesgörzsöny 2016. év történéseiről szóló beszámolót elfogadja. 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

3.,A lakosság részéről felmerült kérdések megválaszolása 
Előadó: Polgármester 
 

Tatai László polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

Érdeklődő I. elmondja, hogy a háza előtt a járda közepén van a telefon oszlop. Nem az a baj, 
hogy a kerítés kijjebb van, hanem a járda kijjebb épült.  

Tatai László polgármester elmondja, hogy nem önkormányzati oszlop, nem tudjuk áthelyezni. 
Esetleg levélben megkeresi az Invitelt a problémával kapcsolatban. 

Érdeklődő I. elmondja, hogy az önkormányzati híd el van tömődve. 

Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy épp az előbb mondta a polgármester úr, hogy az 
árkok tisztántartása a lakók feladata. Ha mindenki karbantartaná, nem lenne probléma.  

Tatai László polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek még kérdése, hozzászólása? 

Tatai László polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület közmeghallgatásán 
megtárgyalandó további napirend nincs, kérdés, bejelentés hiányában a 2016. november 30-i 
közmeghallgatást 17 óra 39 perckor berekeszti. 

K.m.f. 

Tatai László                                      Ivanics Barbara 
  polgármester                 jegyző 

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felel: 

Novák Edit 
aljegyző 

 
 


