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

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Nemesgörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 5-i 
nyilvános üléséről, mely 09 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  
Haller István képviselők 

  Hutter Tamás 
 
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: 

 
1/2017.( I.5.) önkormányzati határozat 
Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának képviselő-testülete 
2017. január 5-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 
1) Pályázat benyújtása külterületi utak karbantartása és eszköz 

beszerzése tárgyában. 
      Előadó: polgármester 
2) 79/3 hrsz-ú ingatlan cseréjével kapcsolatos ügyek 

            Előadó: polgármester 
3) 188/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlásával, 79/2 hrsz-ú ingatlan 

eladásával kapcsolatos ügyek 
Előadó: polgármester 

4) Hótolás feladatra szerződés kötése 
            Előadó: polgármester 

5) Polgármester, alpolgármester tiszteletdíjának, 
költségtérítésének tárgyalása 
Előadó: polgármester 

6) Vegyes ügyek 
Előadó: polgármester 

Napirendek tárgyalása: 
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1)Pályázat benyújtása külterületi utak karbantartása és eszköz beszerzése tárgyában. 
Előadó: polgármester 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy pályázatot kíván benyújtani a „Külterületi helyi 
közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 
szükséges erő- és munkagépek beszerzése.” tárgyában önrész 789 e Ft Nemesgörzsöny 
tekintetében. A rézsű kasza lesz Nemesgörzsönyé. A tárolási hely itt az önkormányzat melletti 
ingatlanon lenne. 
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:  

2/2017. (I.5.) önkormányzati határozat 

Nemesgörzsöny Község Önkormányzata a Vidékfejlesztési Program „Külterületi helyi közutak 
fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 
munkagépek beszerzése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívása keretében az alábbi 
fejlesztést kívánja megvalósítani konzorciumi formában. 

A fejlesztés megnevezése: Erő- és munkagépek beszerzése a „Marcaltő és vidéke” konzorcium 
komplex útkezeléséhez 

A fejlesztés tárgya: Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő utak 
kezelését, karbantartását, rendszeres felújítását biztosító erőgép, valamint vontatott és függesztett 
munkagépek beszerzése a „KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
Támogatásban részesített projekt megvalósítására” c. dokumentumban foglaltak szerint. 

A fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) helyrajzi száma településünk vonatkozásában: 132. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy szükséges a konzorcium létrehozása. A 
konzorciumban részt vevő települések Marcaltő, Egyházaskesző, Várkesző, Nemesgörzsöny, 
Malomsok. 
 
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:  

3/2017. (I.5.) önkormányzati határozat 

Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy konzorciumi  
együttműködési megállapodást köt Marcaltő gesztorságával, Egyházaskesző, Malomsok, 



3 
 

Várkesző településekkel közösen. Egyben felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi 
megállapodás aláírására. 
Felelős:polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 
2)79/3 hrsz-ú ingatlan cseréjével kapcsolatos ügyek 
Előadó: polgármester 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy az önkormányzat tulajdonában álló 79/3 hrsz-ú 
ingatlan cseréjére lenne szükség, mivel a beépíthetősége miatt a tervezett magtár és jégeső 
elhárító nem valósulhatna meg. A 0188/2 hrsz-ú ingatlan Horváth Károly tulajdonában van, 
mindkét ingatlan 1.000.000.- Ft értékű. Értékben és nagyságban megegyezik mindkét 
ingatlan.  
 
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: 

4/2017. (I.5.) önkormányzati határozat 

Nemesgörzsöny Község Önkormányzata úgy döntött, hogy a Nemesgörzsöny Község Önkormányzat  
1/1 arányú tulajdonát képező Nemesgörzsöny 79/3 hrsz alatti ingatlan tulajdonjogát a Horváth Károly 
(8522 Nemesgörzsöny, Ady u. 19. sz. alatti lakos) 1/1 arányú tulajdonát képező Nemesgörzsöny 
0188/2 hrsz-ú ingatlanának tulajdonjogáért elcseréli 1.000.000.- Ft értékben.   

Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Tatai László polgármestert 
az ingatlancserére vonatkozó szerződés aláírására. 
Felelős:polgármester 
Határidő:azonnal 
 
3)188/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlásával, 79/2 hrsz-ú ingatlan eladásával kapcsolatos 
ügyek 
Előadó: polgármester 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy  a 79/2 hrsz-ú ingatlan cseréjére nincs lehetőség, mivel van 
aranykorona értéke. Ezért azt szükséges eladni- kifüggesztéssel, a 0188/1 hrsz-ú ingatlant pedig  
megvásárolni. Két határozatra van szükség ezzel kapcsolatban. Mindkét ügyelt 750 ezer Ft-ba kerül. 
 
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: 
 
 

5/2017. (I.5.) önkormányzati határozat 
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Nemesgörzsöny Község Önkormányzata úgy döntött, hogy a Nemesgörzsöny Község Önkormányzat  
1/1 arányú tulajdonát képező Nemesgörzsöny, 79/2 hrsz alatti ingatlant értékesíti 750.000.- Ft 
értékben. A pályázatot a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. tv. 21.§. –
a biztosítja. Minden elővásárlási jognyilatkozatot tevő érvényes pályázónak minősül. 

Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Tatai László polgármestert 
a szerződés aláírására. 
Felelős:polgármester 
Határidő:azonnal 
 
Nemesgörzsöny  Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

6/2017. (I.5.) önkormányzati határozat 

Nemesgörzsöny Község Önkormányzata úgy döntött, hogy Kiss Attila  (8522 Nemesgörzsöny, Rózsa 
F u. 1.)  1/1 arányú tulajdonát képező  Nemesgörzsöny 0188/1 hrsz alatti ingatlant megvásárolja 
750.000.- Ft értékben. Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Tatai 
László polgármestert a szerződés aláírására. 

Felelős:polgármester 
Határidő:azonnal 
 
4)Hótolás feladatra szerződés kötése 
Előadó: polgármester 
 
Tatai László polgármester elmondja, hogy a tavalyi év végén kiírt pályázatra egy pályázat érkezett, 
akkor nagyon magas áron, így a szerződés nem került megkötésre. A személyes megbeszélésen 
sikerült  7500 Ft+ áfa/ üzemóra díjban megállapodni, és javasolja a szerződés megkötését 2018. április 
30-ig megkötni. 
 
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: 
 

7/2017. (I.5.) önkormányzati határozat 

Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy szerződést köt 
hóeltakarítási munkálatok elvégzésére Pócza Attila ( 8522 Nemesgörzsöny, Dózsa u. 31. ) sz. alatti 
egyéni vállalkozóval 2018. április 30. napjáig. 
Felelős:polgármester 
Határidő:azonnal 
 
 
5)Polgármester, alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének tárgyalása 
Előadó: polgármester 
 
Tatai László polgármester kéri Novák Edit aljegyzőt, hogy tájékoztassa a testületet a napirendről. 
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Novák Edit aljegyző elmondja, hogy az illetmény/tiszteletdíj közérdekű adat (Mötv. 35. § (4) bek.). 

Erre tekintettel javaslom a napirendet nyilvános ülésen tárgyalni és arról - egyéb rendelkezés 

hiányában - egyszerű többséggel határozatot hozni. Az Mötv. 64. § (1) bekezdése alapján a 

polgármester tisztségét főállásban vagy társadalmi megbízatásban látja el. A főállású 

polgármester illetményre, a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjra jogosult.  

A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával 

megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult. 

Mindezek alapján Nemesgörzsöny településn a polgármester tiszteletdíjának összege : 

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

Tatai László polgármester bejelenti érintettségét, és kéri kizárását a szavazásból. 

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:  

8/2017. (I.5.) önkormányzati határozat 

Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Tatai László 

polgármestert kizárja a szavazásból. 

Felelős: aljegyző 

Határidő:azonnal 

 

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:  

9/2017. (I. 5.) önkormányzati határozat 

1.) Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Tatai 

László társadalmi megbízatású polgármester - a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (4) bekezdés c) alpontja alapján, 2017. Január 1. 

napjától havonta 199.400,- Ft tiszteletdíjra jogosult.  

2.) A képviselő-testület rögzíti, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 71.§ (6) bekezdése alapján Tatai László társadalmi megbízatású 
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polgármester havonta, a tiszteletdíja 15 %-ban meghatározott – 29.910,- forint – összegű 

költségtérítésre jogosult.  

Felelős: polgármester, aljegyző 

Határidő: azonnal 

 

Tatai László polgármester elmondja, hogy a burttó illetményének 20 %-ró, 39.880.- Ft-ról 

írásban lemond. 
A tiszteletdíjról történő lemondás a költségtérítés összegét nem érinti.  Kéri a Tisztelt Képviselő-
testületet, hogy határozattal vegye tudomásul a tiszteletdíj összegét. 

Kéri kézfelemeléssel jelezze, aki elfogadja az előterjesztést. Kézfelemeléssel jelezze aki nemmel 
szavaz, tartózkodik. 
Megállapítja, hogy Nemesgörzsöny Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazattal, 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

10/2017.(I. 5.) önkormányzati határozata 

Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Tatai László 
polgármester tiszteletdíja 20 %-ról, azaz 39.880.- Ft összegről lemond. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 

Novák Edit aljegyző elmondja, hogy az Mötv. 80.§.(2) A társadalmi megbízatású 

alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja 

meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át.  

Összegszerűen: nem lehet magasabb 179.490,-ft-nál. 

Tatai László polgármester javasolja, hogy az alpolgármester tiszteletdíját 80%t-ban, azaz 

159.520.- Ft-ban kerüljön megállapításra. 

A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről 

a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. Az írásbeli nyilatkozat az 

ülés jegyzőkönyvéhez csatolható.  
Buzás Sándor alpolgármester kéri érintettsége révén a szavazásból történő kizárását.  

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 5 igen szavazattal, ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

11/2017. (I. 5.) önkormányzati határozat 
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Nemesgözsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Buzás Sándor 

alpolgármester kizárja a szavazásból. 

Felelős: aljegyző 

Határidő:azonnal 

Buzás Sándor 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:  

12/2017. (I. 5.) önkormányzati határozat 

1.) Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80.§ (1) bekezdésében foglalt 
jogkörében megállapítja, hogy Buzás Sándor társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíja: 159.500.- forint.   

2.) A képviselő-testület rögzíti, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 80.§ (3) bekezdése alapján Buzás Sándor társadalmi  megbízatású 
alpolgármester havonta, a tiszteletdíja 15 %-ban meghatározott –23.925.- forint – összegű 
költségtérítésre jogosult.  

Felelős:polgármester, aljegyző 

Hatáidő: 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 2017. január 5-i nyilvános ülést 10 óra 45 perckor berekeszti. 

 K.m.f. 

 
Tatai László                                      Ivanics Barbara 
  polgármester                 jegyző 

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felel: 

Novák Edit 
aljegyző 

 
 


