8522 Nemesgörzsöny, Széchenyi u. 10.
ikt.szám:…….../2017.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Nemesgörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 13-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
Hutter Tamás
Távol van: Tanácskozási joggal: Novák Edit aljegyző
Máté Angelika pü-i ügyintéző
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:
12/2017.(II.13.) önkormányzati határozat
Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának képviselő-testülete
2017. február 13-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
1) Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal2017. évi
költségvetésének tárgyalása.
Előadó: polgármester
2) Nemesgörzsöny Község Önkormányzat 2017. évi
költségvetésének tárgyalása
Előadó: polgármester
3) A helyi közművelődésről szóló …/2017. (..)önk. rendelet
tárgyalása
Előadó: polgármester
4) A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
választópolgárok számáról szóló ../2017.(..) önkormányzati
rendelet tárgyalása

Előadó: polgármester
5) Iskolai körzethatár tervezet tárgyalása
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Előadó: polgármester
2017. évi közbeszerzési terv tárgyalása
Előadó: polgármester
7) Vegyes ügyek
Előadó: polgármester
8) Hatósági ügyek
Előadó:polgármester
6)

1) Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal2017. évi költségvetésének tárgyalása.
Előadó: polgármester
Tatai László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta, tartalmazza
már a 22.500.- Ft, valamint 11.250.- Ft-os béremeléseket.
Novák Edit aljegyző elmondja, hogy a béreket tartalmazza. A dologi kiadások között a jogtár
előfizetés, szoftver vásárlás, karbantartás szerepel. A hivatalok fenntartása az önkormányzat
költségvetésében szerepel.
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 5 igen
szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
13/2017. (II.13.) önkormányzati határozat
1) Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemesgörzsönyi Közös
Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja.
2) A 2017. évi költségvetési évben a Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal
a) bevételi főösszege: 92.418 ezer forint, melyből
aa) önkormányzati finanszírozás 88.200 ezer forint
b) kiadási főösszege: 92.418 ezer forint, melyből
ba) személyi juttatások:
53.182 ezer forint,
bb) munkaadókat terhelő járulékok:
11.650 ezer forint,
bc) dologi kiadások:
27.586 ezer forint,
bd) tartalékok
0 ezer forint.
c) engedélyezett létszám: 14,16 fő.
3) A Képviselő-testület a Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatalban a cafetéria-juttatás
mértékét köztisztviselőnként egységesen évi 200.000 forint összegben határozza meg.
4) A képviselő-testület megbízza Nemesgörzsöny Község Polgármesterét, hogy a közös hivatal
költségvetése Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésébe való
beépítéséről gondoskodjon.
5) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.
Felelős: polgármester
Közreműködik: Ivanics Barbara jegyző, Novák Edit aljegyző a költségvetés végrehajtásában
Határidő: 2017. február 15.
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2)Nemesgörzsöny Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének tárgyalása
Előadó: polgármester
Tatai László polgármester elmondja, hogy az előterjesztés mindenki megkapta,
áttanulmányozhatta. Felkéri Máté Angelika pénzügyi ügyintézőt, hogy tájékoztassa a
képviselő-testületet a költségvetésről.
Máté Angelika tájékoztatja a képviselő-testületet az előterjesztés tartalmáról. Megkérdezi,
hogy van-e valakinek kérdése?
Buzás Sándor alpolgármester megkérdezi, hogy a polgárőrség nem kap támogatást?
Máté Angelika pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy az alapítványok, civil szervezetek soron
van betervezve a polgárőrség támogatása is.
Tatai László polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
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 5 igen
szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:
1/2017.( II.25.) önkormányzati rendelete
Nemesgörzsöny község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló, fenti számú
rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja.
3)A helyi közművelődésről szóló …/2017. (..)önk. rendelet tárgyalása
Előadó: polgármester
Tatai László polgármester elmondja, hogy a rendelet tervezetet mindenki megkapta.
Novák Edit aljegyző elmondja, hogy a kulturális közfoglalkoztatási programban való
részvétel feltétele, hogy az önkormányzat helyi közművelődésről szóló rendelettel.
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 5 igen
szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:
2/2017.( II.25.) önkormányzati rendelete
Nemesgörzsöny község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy az önkormányzat a helyi közművelődésről szóló, fenti számú
rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja.
4)A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló
../2017.(..) önkormányzati rendelet tárgyalása
Előadó: polgármester
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Tatai László polgármester elmondja, hogy az Nsztv. 92. § értelmében felhatalmazást kap a
helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben határozza meg a helyi
népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát. Az Nsztv. 34. § (1)
bekezdés c.) pontja ad iránymutatást arra nézve, hogy az önkormányzati rendeletben kell
meghatározni a kezdeményezéshez szükséges számú választópolgárok számát, ami nem
lehet kevesebb a választópolgárok 10 százalékánál, és nem lehet több a választópolgárok 25
százalékánál.
A választópolgárok száma 2014. évben 578. fő volt, ezért javasolom a 145 fővel történő
rendeletalkotást, mely a választópolgárok 25 % a.
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 5 igen
szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:
3/2017.( II.25.) önkormányzati rendelete
Nemesgörzsöny község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy az önkormányzat a helyi népszavazás kezdeményezéséhez
szükséges választópolgárok számáról szóló, fenti számú rendeletét az
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja.
5)Iskolai körzethatár tervezet tárgyalása
Előadó: polgármester
Tatai László polgármester elmondja, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal megküldte az
iskolai körzethatár meghatározásáról szóló tervezetét. A tervezetben a Vargha Gyula
Református Általános Iskola Nemesgörzsöny, Petőfi u. 20., 2. és a magyargencsi telephely lett
megjelölve.
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 5 igen
szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
14/2017. (II.13.) önkormányzati határozat
Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Veszprém
Megyei Kormányhivatal által közzétett kötelező felvételt biztosító általános iskoláinak,
körzethatárainak meghatározásának tervezetét Nemegörzsöny Község vonatkozásában
jóváhagyja.
Felelős:polgármester, aljegyző
Határidő:azonnal
6)2017. évi közbeszerzési terv tárgyalása
Előadó: polgármester
Tatai László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta. Az
önkormányzat nem tervez akkora beruházást, mely a közbeszerzési értékhatárt elérné, így
nullás a terv.
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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 5 igen szavazattal,
ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
15/2017. (II.13.) önkormányzati határozat
Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat általános
közbeszerzési szabályzata alapján az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervét az
előterjesztésnek megfelelő tartalommal jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: Azonnal a tervnek a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési
Adatbázisban történő közzétételére vonatkozóan a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdés a) pontja alapján.
Felelős: Novák Edit aljegyző
7)Vegyes ügyek
Előadó: polgármester
Tatai László polgármester elmondja, hogy a Büszkeség pont pályázatra szeretne pályázatot
benyújtani. Kért ajánlatot rá, készült egy látványterv is. Kutas László készíti. Makettet is
csinál hozzá. Mivel a településen nincs 56-os emlékmű, így jó lenne ezen a pályázaton
indulni. Gránit dombormű készülne 1 méteres alapra, körülötte térkő burkolat lenne.
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 5 igen szavazattal,
ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
16/2017. (II.13.) önkormányzati határozat

1.) Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt
be a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért
Közalapítvány által kiírt Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot
valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az
áldozatoknak
emléket
állító
úgynevezett
„Büszkeségpontok”
létrehozására (kódszám: KKETTKK – 56P – 02) az alábbiak szerint:
a) A pályázati projekt címe: „Büszkeségpont” létrehozása Nemesgörzsönyben
b) A megvalósítás helye: Nemesgörzsöny, belterület 543/11. helyrajzi számú
ingatlan.
2.) A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat megvalósításához szükséges saját
erőt, azaz 150.000,-Ft-ot az önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosítja.
Felelős:polgármester
Határidő:azonnal

Tatai László polgármester elmondja, hogy a falunap június 10-én kerül megrendezésre. A
műsorban fellépnek a gyerekek,a szülők, lesz operett műsor, fellép a Tündi. 75 éves lesz idén
Nemesgörzsöny, arra is kellene valamit szervezni.
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Tatai László polgármester elmondja, hogy esetleg szeptemberben a Szeretlek Magyarország
program keretében lehetne esetleg szervezni ünnepséget.
Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy a falunap keretében elég lenne. Valaki
felkészülne a történetéből, lehetne egy rövidebb előadást tartani. Az első szülöttnek lehetne
emléklapot adni.
Haller István képviselő elmondja, hogy kulcstartót, zászlót lehetne osztani.
Tatai László polgármester elmondja, hogy a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége elszámolt a 2016. évben kapott
támogatásáról. Számítógép vásárlására használta fel az 5000.- Ft támogatást.
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 5 igen szavazattal,
ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
17/2017. (II.13.) önkormányzati határozat
Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy elfogadja a
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége
beszámolóját a 2016. évben nyújtott támogatás felhasználásáról
Felelős:polgármester
Határidő: azonnal
Tatai László polgármester elmondja, hogy a Medicopter Alapítvány támogatási kérelemmel
fordult az önkormányzathoz. Javasolja 5000.- Ft támogatás nyújtását.
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 5 igen szavazattal,
ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
18/2017. (II.13.) önkormányzati határozat
Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Medicopter
Alapítvány (1088 Budapest, Rákóczi út 51. 1/1) részére 5000.- Ft, azaz ötezer forint
támogatást nyújt.
Felelős:polgármester
Határidő:azonnal
Tatai László polgármester elmondja, hogy két pályázat érkezett a hivatal belső felújítására.
Buti Gábor és B-Lignum Bt. Buti Balázs ajánlata az olcsóbb, javasolja az árajánlat
elfogadását. Mivel 1 millió Ft van a költségvetésben a felújításra, javasolja az árajánlat
szétbontását, és csak a házasságkötő terem felújítását.
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
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megállapítja, hogy Nemesgörzsöny Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,
ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
19/2017. (II.13.) önkormányzati határozat
Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy felújítja a
Nemesgörzsöny, Széchenyi u. 10. sz. alatti hivtalépület házasságkötő termének felújítását
Buti Balázs, 8521 Nagyacsád, Jókai u. 3. sz alatti egyéni vállalkozó által az árajánlatban
foglaltaknak megfelelően.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Tatai László alpolgármester megkérdezi, hogy van valakinek még hozzászólása?

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyilvános ülésén megtárgyalandó további napirend nincs,
kérdés, bejelentés hiányában a 2017. február 13-i nyilvános ülést 18 óra 35 perckor berekeszti, és zárt
ülés keretében folytatja tovább.

K.m.f.
Tatai László
polgármester

Ivanics Barbara
jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felel:
Novák Edit
aljegyző
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