Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
9775 Nemeskolta, Szabadság u. 67.
Tel: 556-038

JEGYZŐKÖNYV
Készült Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. július 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Határozatok:
1/2021. (VII. 21.) nk-i határozat: napirend elfogadása
2/2021. (VII. 21.) nk-i határozat: útfelújítás ajánlattételi felhívás elfogadása
3/2021. (VII. 21.) nk-i határozat: útfelújítás bíráló bizottság megválasztása
4/2021. (VII. 21.) nk-i határozat: játszótéri ajánlattételi felhívás elfogadása
5/2021. (VII. 21.) nk-i határozat: járdaépítés ajánlattételi felhívás elfogadása
6/2021. (VII. 21.) nk-i határozat: Sportkör támogatási kérelme
7/2021. (VII. 21.) nk-i határozat: Táplánszentkereszti Mikrotérségi Társulásnak pénzeszköz
átadása
8/2021. (VII. 21.) nk-i határozat: falugondnoki helyettesítési együttműködési megállapodás
9/2021. (VII. 21.) nk-i határozat: megbízási szerződés
10/2021. (VII. 21.) nk-i határozat: polgármesteri határozatok és rendeletek tudomásul vétele

Szám: NK/191-1/2021

Készült: 1 példányban
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:

Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. július 21. napján 13,02 órai kezdettel megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről.

Az ülés helye:

Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal
Nemeskoltai Ügyfélszolgálata
9775 Nemeskolta, Szabadság u. 67.

Jelen vannak:

Farkas Imre
Tóth István
Hullmann Róbert
Sebestyén Antal

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
(4 fő)

Tanácskozási joggal megjelentek:
Dr. Varga Krisztina jegyző megbízottjaként
Szücs Ildikó hatósági ügyintéző, jegyzőkönyvvezető
Lakossági érdeklődő:

(1 fő)

(0 fő)

Farkas Imre polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülésen a
megválasztott 5 fő képviselő közül 4 fő jelen van, így a képviselő-testület határozatképes.
Az ülést megnyitja.
I.
NAPIREND ELŐTT
Farkas Imre polgármester javaslatot tesz az írásban kiküldött meghívó szerinti napirendi
pontok megtárgyalására.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A napirendet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal –
egyhangúlag – az alábbiak szerint fogadta el:
1/2021. (VII. 21.) Képviselő-testületi határozat:
Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendet az alábbiak
szerint fogadta el:
NAPIRENDI PONTOK:
1. Javaslat útfelújítás ajánlattételi felhívásának elfogadására
Előadó: Farkas Imre polgármester
2. Vegyes ügyek
Előadó: Farkas Imre polgármester
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Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal
II.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

1. JAVASLAT
ÚTFELÚJÍTÁS
ELFOGADÁSÁRA
Előadó: Farkas Imre polgármester

AJÁNLATTÉTELI

FELHÍVÁSÁNAK

Hozzászólások:
Farkas Imre polgármester ismerteti az előterjesztést.
Tóth István alpolgármester megjegyzi, hogy a Béke utca esetében nagyobb esőzéskor a
vízelvezető árok megtelik, a helyzetet orvosolni szükséges.
Farkas Imre polgármester javasolja az I. határozati javaslat elfogadását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal –
egyhangúlag – meghozta a következő határozatot:
2/2021. (VII. 21.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
Beszerzési Szabályzatának előírásai alapján a „9775 Nemeskolta, Béke utca, 79. hrsz-ú
ingatlan, szilárd burkolatú közút felújítása” tárgyú beszerzési eljárást megindító
ajánlattételi felhívást – az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és formában –
elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívás
alapján az alábbi 3 cégtől kérjen be árajánlatokat:
- Varga és Varga Kft. (9800 Vasvár, Petőfi S. u. 25., képviselő: Varga Szabolcs,
ügyvezető, e-mail: info@vargaut.hu),
- Szkendo Kft. (9700 Szombathely, Mérleg u. 2., képviselő: Takács Sándor
ügyvezető, e-mail: info@szkendo.hu),
- Aszfalt-Group Kft. (8948 Barlahida, Jókai M. u. 3., képviselő: Tüske Attila, email: aszfaltgroup@gmail.com).
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beszerzési eljárás
megindítására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal, illetve a felhívás kiküldésére 2021. július 21.
Farkas Imre polgármester javasolja a II. határozati javaslat elfogadását.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
3/2021. (VII. 21.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Beszerzési
Szabályzat előírásainak megfelelően a „9775 Nemeskolta, Béke utca, 79. hrsz-ú
ingatlan, szilárd burkolatú közút felújítása” tárgyú beszerzési eljárás keretében a 3
fős Bírálóbizottság tagjának megválasztja:
- Árvai Zoltán felelős tervezőt, mint műszaki szakértelemmel bíró személyt,
- Udvardi Zsófiát, a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi
ügyintézőjét, pénzügyi tagnak,
- Wölfer Csabát, a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal adóügyi ügyintézőjét.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
2. VEGYES ÜGYEK
2.1. JÁTSZÓTÉR KIALAKÍTÁSÁNAK AJÁNLATÉTTELI FELHÍVÁSA
Előadó: Farkas Imre polgármester
Hozzászólások:
Farkas Imre polgármester előadja, hogy az Önkormányzat a Magyar Falu Program
keretében játszótér kialakítására 2 db játszóeszközzel pályázatot nyert 4.941.991 Ft
összegben. A projekt megvalósításának fedezete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
szóló önkormányzati rendeletben a pályázat költségvetése terhére biztosított. A fejlesztés
megvalósítása érdekében elkészítettük az ajánlattételi felhívást, amelyet a következő
vállalkozóknak javaslok kiküldeni: MÁTRAPARK Kft. (3261 Abasár, Május 1. út 10., e-mail:
matrapark@matrapark.hu), Happy Sump Bt. (2028 Pilismarót, Miklós-Deák út 6., e-mail:
info@ugralo.hu) és Faberland Kft. (2119 Pécel,Pesti út 3., e-mail: faberland@faberland.hu).
Kéri a képviselő-testületet az ülésen kiosztott ajánlattételi felhívás elfogadására a megjelölt
cégek részére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
4/2021. (VII. 21.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
Beszerzési Szabályzatának előírásai alapján a „Gondozásmentes fém játszótéri
eszközök beszerzése, telepítés” tárgyú beszerzési eljárást megindító ajánlattételi
felhívást – az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és formában – elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívás
alapján az alábbi 3 cégtől kérjen be árajánlatokat:
- MÁTRAPARK Kft. (3261 Abasár, Május 1. út 10., képviselő: Bekéné Dér
Tímea, e-mail: matrapark@matrapark.hu),
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-

Happy Sump Bt. (2028 Pilismarót, Miklós-Deák út 6., képviselő: Lik László, email: info@ugralo.hu),
- Faberland Kft. (2119 Pécel, Pesti út 3., e-mail: faberland@faberland.hu).
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beszerzési eljárás
megindítására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal, illetve a felhívás kiküldésére 2021. július 21.
2.2. JÁRDAÉPÍTÉSI
MUNKÁLATOK
FELHÍVÁS ELFOGADÁSA
Előadó: Farkas Imre polgármester

ELVÉGZÉSÉNEK

AJÁNLATTÉTELI

Hozzászólások:
Farkas Imre polgármester előadja, hogy az Önkormányzat a Magyar Falu Program
keretében 2020. évben a Szabadság utcai járdafelújítás anyagköltségére pályázatot nyert. Az
járda kialakításához szükséges térkő rendelkezésre áll, azonban jelenleg nincs szakmunkás
vagy vállalkozó, aki a térkövezési munkálatokat elvégezze, amelynek költsége várhatóan 2,53 millió Ft költséget jelent az önkormányzatnak, amelyet saját bevételei terhére kell
biztosítania a költségvetésben. Javaslom, hogy a munkálatok elvégzése érdekében
ajánlattételi felhívással keresse meg a képviselő-testület a következő vállalkozókat: TAKÉP2000 Kft. (9799 Szentpéterfa, Kossuth u. 94., e-mail: takep2000@t-email.hu), B-SÖV Kft. (8311
Nemesvita, Cseresznyés u. 1., e-mail: bsovkft@gmail.com) és Balázs Közmű Kft. (9763
Vasszécseny, Ady E. u. 30., e-mail: info@balazskozmu.hu). Kéri a képviselő-testületet az
ülésen kiosztott ajánlattételi felhívás elfogadására a megjelölt A járdaépítés fedezete az
önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben az általános
tartalék terhére biztosított. Kéri a képviselő-testületet az ülésen kiosztott ajánlattételi felhívás
elfogadására a megjelölt cégek részére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
5/2021. (VII. 21.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
Beszerzési Szabályzatának előírásai alapján a Nemeskolta Szabadság utcai
járdaszakasz felújítása, javítása tárgyú beszerzési eljárást megindító ajánlattételi
felhívást – az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és formában – elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívás
alapján az alábbi 3 cégtől kérjen be árajánlatokat:
- TAKÉP-2000 Kft. (9799 Szentpéterfa, Kossuth u. 94., e-mail: takep2000@temail.hu),
- B-SÖV Kft. (8311 Nemesvita, Cseresznyés u. 1., e-mail: bsovkft@gmail.com),
- Balázs Közmű Kft. (9763 Vasszécseny, Ady E. u. 30., e-mail:
info@balazskozmu.hu).
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beszerzési eljárás
megindítására és a szükséges intézkedések megtételére.
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Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal, illetve a felhívás kiküldésére 2021. július 21.

2.3. NEMESKOLTA KÖZSÉGI SPORTKÖR TÁMOGATÁSI KÉRELME
Előadó: Farkas Imre polgármester
Hozzászólások:
Farkas Imre polgármester előadja, hogy a Nemeskolta Községi Sportkör támogatási
kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz, melyben támogatást kért a 2021. évi működési
költségek fedezésére.
Az Egyesület az előző évben kapott támogatásról az elszámolást elkészítette. Javasolja az
Egyesület részére 550.000 Ft összegű anyagi támogatás megállapítását az önkormányzat
2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet az egyéb működési célú
támogatások államháztartáson kívülre tételsor terhére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
6/2021. (VII. 21.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemeskolta
Községi Sportkör (9775 Nemeskolta, Szabadság u. 70.) részére támogatási kérelme
alapján az egyesület 2021. évi működési költségeihez 550.000 Ft, azaz ötszázötvenezer
forint összegű anyagi támogatást nyújt az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
szóló önkormányzati rendeletben az egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre tételsor terhére.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
2.4. TÁPLÁNSZENTKERESZTI
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSA
Előadó: Farkas Imre polgármester

MIKROTÉRSÉGI

TÁRSULÁSNAK

Hozzászólások:
Farkas Imre polgármester elmondja, hogy a Táplánszentkereszti Mikrotérségi Társulás (9761
Táplánszentkereszt, Rákóczi u. 1.) felszólította az önkormányzatot, hogy a szociális
alapellátási feladatok ellátására 451.731 Ft összegű pénzeszközt adjon át. Javasolja, hogy
kerüljön a Társulás részére a teljes összeg átutalásra. Kéri a képviselő-testület döntését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
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7/2021. (VII. 21.) Képviselő-testületi határozat:
Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Táplánszentkereszti
Mikrotérségi Társulás (9761 Táplánszentkereszt, Rákóczi u. 1.) részére Nemeskolta
községet érintő szociális alapszolgáltatások ellátására 451.731 Ft összegű pénzeszközt
ad át 2021. augusztus 20. napjáig az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú
támogatás kiadásai előirányzat terhére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
2.5. FALUGONDNOKI
HELYETTESÍTÉSRŐL
MEGÁLLAPODÁS
Előadó: Farkas Imre polgármester

EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Hozzászólások:
Farkas Imre polgármester elmondja, hogy a falugondnoki szolgáltatást, mint
alapszolgáltatások nyújtását a fenntartó önkormányzat nem szüneteltetheti, a folyamatos
működésről távollét esetén a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon, a
szolgáltatást végző személynek a 3. számú mellékletnek megfelelő képesítéssel rendelkező
személlyel történő helyettesítése, illetve másik szociális szolgáltatóval, intézménnyel, illetve
annak fenntartójával kötött megállapodás révén szükséges gondoskodni. Erre tekintettel
elkészítettük a falugondnok helyettesítéséről szóló együttműködési megállapodást, melyet
Gyanógeregye Község Önkormányzatával köt meg Nemeskolta Község Önkormányzata.
Kéri a képviselő-testület döntését az együttműködési megállapodás elfogadásával
kapcsolatban.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
8/2021. (VII. 21.) Képviselő-testületi határozat:
Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyanógeregye Község
Önkormányzatával a falugondnok helyettesítéséről szóló együttműködési
megállapodást elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2.6. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖTÉSE
Előadó: Farkas Imre polgármester
Hozzászólások:
Farkas Imre polgármester elmondja, hogy a tornacsarnok épületének belső festési
munkálataira Salamon Lajossal állapodott meg, aki a munkálatokat megbízási szerződés
keretében látná el.
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Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a munkálatok elvégzésére megbízási szerződést
kössön nettó 350.000 Ft, azaz nettó háromszázötvenezer forint összegű megbízásid díjért,
amelynek fedezete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendeletben az általános tartalék terhére biztosított.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
9/2021. (VII. 21.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Nemeskolta Község Önkormányzata Salamon Lajos (9775 Nemeskolta, Szent
István kir. u. 16. sz. alatti lakossal) a tornacsarnok épületének belső festési
munkálatainak elvégzésére megbízási szerződést köt nettó 350.000 Ft, azaz nettó
háromszázötvenezer forint összegű megbízás díjért, melynek fedezete az
önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben az
általános tartalék terhére biztosított.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés
aláírására és a munkabér kifizetésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2.7. VESZÉYHELYZET IDEJÉN HOZOTT POLGÁRMESTERI HATÁROZATOK
TUDOMÁSUL VÉTELE
Előadó: Farkas Imre polgármester
Hozzászólások:
Farkas Imre polgármester elmondja, hogy 2020. november 4. napján veszélyhelyzetet
hirdetett ki a Magyar Kormány a koronavírus világjárványra való tekintettel. A
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat
képviselő-testületének a feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.
Erre tekintettel a 2020. november 4. napja és 2021. június 14. napja közötti időszakban a
polgármester a képviselő-testület tagjainak előzetes véleményével hozta meg határozatait és
döntött rendelet módosításáról, hatályon kívül helyezéséről. A katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes
rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1.§-a szerint: „A
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi,
megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.” Ez a rendelkezés
2021. június 15. napjától hatályos. Javasolja, hogy a képviselő-testület vegye tudomásul a
fenti időszakban hozott polgármesteri határozatokat, valamint önkormányzati rendeleteket.
Kéri a képviselő-testület döntését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
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10/2021. (VII. 21.) Képviselő-testületi határozat:
Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a
Kormány által elrendelet veszélyhelyzet ideje alatt, 2020. november 4. és 2021. június
14. napja közötti időtartamban hozott valamennyi polgármesteri határozatot,
valamint a polgármester által hozott valamennyi önkormányzati rendeletet.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
Több kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Farkas Imre polgármester a nyilvános
képviselő-testületi ülést 13,45 órakor bezárta.
K. m. f.

Farkas Imre
polgármester s.k.

Dr. Varga Krisztina
jegyző s.k.

Készítette:

Szücs Ildikó
jegyzőkönyvvezető s.k.
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