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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 nyilvános üléséről, mely 16 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 

Haller István képviselők 
 
Távol van: Hutter Tamás 
       Ballér Zoltán 
        
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 3fő 
jelen van. Hutter Tamás és Ballér Zoltán 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 3 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 
70/2016.(XI.30.) önkormányzati határozat 
Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának képviselő-testülete 
2016. november 30-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 
1) Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati  Hivatal Társulási 

Megállapodás módosítása 
            Előadó: polgármester 

2) Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ 
módosítása 
Előadó: polgármester 

3) Vegyes ügyek 
            Előadó: polgármester 

4) Hatósági ügyek 
Előadó: polgármester 

 
Napirendek tárgyalása: 
 
1)Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati  Hivatal Társulási Megállapodás módosítása 
Előadó: polgármester 
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Tatai László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta. 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, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

71/2016. (XI.30.) önkormányzati határozat 

Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemesgörzsönyi Közös 
Önkormányzati Hivatal Társulási Megállapodásának II. módosítását és annak egységes 
szerkezetét az előterjesztés szerint jóváhagyja. 
 
Felelős: Tatai László polgármester 
Határidő: azonnal 
 

2)Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ módosítása 
Előadó: polgármester 
 

Tatai László polgármester elmondja, hogy az SZMSZ módosításra is az előbbi okok miatt van 
szükség, az előterjesztés részletesen tartalmazza. 

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, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 
72/2016. (XI.30.) önkormányzati határozat 

Nemesgörzsöny Község képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítását, annak egységes szerkezetbe történő foglalását– a 
határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadja, egyben felhatalmazza a jegyzőt és a 
polgármestert a szervezeti és működési szabályzat aláírására. 
  
Határidő: értelem szerint  
Felelős: polgármester, jegyző  
 
3)Vegyes ügyek 
 Előadó: polgármester 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy a 041/8 hrsz-ú ingatlan eladására kiírt pályázatra 1 
pályázat érkezett. A bontás megtörtént, az ajánlat megfelel a pályázati kiírásnak. 400.000.- Ft 
az ajánlott vételár. Kéri a testület jóváhagyását a szerződés megkötésére. 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
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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, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

73/2016. (XI.30.) önkormányzati határozat 

Nemesgörzsöny Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy  a 
Nemesgörzsöny 041/8 hrsz-ú ingatlan értékesítése tárgyában, 278/2016. ikt.számon kiírt zárt 
borítékos eljárás nyertesének,  Horváth Károly Nemesgörzsöny, Ady u. 19. szám alatti 
lakosnak 400.000.- Ft vételáron értékesíti. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
megkötésére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

Tatai László polgármester elmondja, hogy megküldésre került a 2017. évi belsőellenőrzési 
terv. A feladatot a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján látja el az 
önkormányzat 
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, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

74/2016. (XI.30.) önkormányzati határozat 

Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 
önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervét  az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 
Felelős: polgármester, aljegyző 
Határidő:folyamatos 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy az ASP rendszerhez történő csatlakozás kötelező 
az önkormányzatnak. 2017. január 1 napjától kerül bevezetésre. A technikai feltételek 
biztosításához a pályázat benyújtásra került. A 7 millió Ft támogatást megnyerte 
Nemesgörzsöny község Önkormányzata. Az ASP bevezetéséhez azonban minden 
önkormányzattal külön kerül a szerződés megkötésre. Javasolja a tervezet jóváhagyását,és 
kéri a testület felhatalmazását a szerződés aláírására. 

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, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

75/2016. (XI.30.) önkormányzati határozat 
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Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy elfogadja a 
Magyar Államkincstár által megküldött ASP rendszerhez történő csatlakozásról szóló  
szolgáltatási szerződést, egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 
Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy a közhasznúakkal nem tud zöld ágra vergődni.  
A leltározást már 1,5 hónapja mondja, a gépeket viszont otthon használják. Elmondja, hogy le 
kell írni nekik, hogy mit lehet és mit nem.  Haza mennek reggelizni, és fél délelőtt nem is látni 
őket. 
 
Novák Edit aljegyző elmondja, hogy lehetőség van a Kira rendszerben fizetés nélküli napot rögzíteni. 
 
Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy a hótolást is meg kell beszélni, mert sok az ár. Valamint 
ragaszkodni kell ahhoz, hogy a munka megkezdését és befejezését is igazolni kell.  
Kéri a polgármestert, hogy beszéljen a pályázat benyújtójával, mert így nem lehet elfogadni. Magas az 
ár. 
 
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  30-i nyilvános ülést 17 óra 45 perckor berekeszti, és 
zárt ülés keretében folytatja tovább. 

 K.m.f. 

Tatai László                                      Ivanics Barbara 
  polgármester                 jegyző 

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felel: 

Novák Edit 
aljegyző 

 
 


