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

JEGYZŐKÖNYV
Készült Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. október 5-én megtartott nyilvános üléséről

Rendeletek:
12/2021. (X. 6.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
módosításáról
13/2021. (X. 6.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Határozatok:
23/2021. (X. 5.) nk-i határozat: napirend elfogadása
24/2021. (X. 5.) nk-i határozat: 2021. 01-08. havi helyzetről tájékoztatás
25/2021. (X. 5.) nk-i határozat: hivatal 2021. évi költségvetésének módosítása
26/2021. (X. 5.) nk-i határozat: sírhely-megváltási díj felülvizsgálata
27/2021. (X. 5.) nk-i határozat: rendőrségi beszámoló
28/2021. (X. 5.) nk-i határozat: beszámoló a környezeti állapotról
29/2021. (X. 5.) nk-i határozat: falugondnoki beszámoló
30/2021. (X. 5.) nk-i határozat: falugondnoki továbbképzési terv
31/2021. (X. 5.) nk-i határozat: munkamegosztási megállapodás jóváhagyása
32/2021. (X. 5.) nk-i határozat: munkamegosztási megállapodás jóváhagyása
33/2021. (X. 5.) nk-i határozat: tájékoztató településrendezési eszközök módosításáról
34/2021. (X. 5.) nk-i határozat: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás
35/2021. (X. 5.) nk-i határozat: Kt. határozat módosítása
36/2021. (X. 5.) nk-i határozat: Nemeskolta Sportkör pályázatához fedezet biztosítása
37/2021. (X. 5.) nk-i határozat: 8442. jelű összekötő út fejlesztése érdekében megkeresés

Szám: NK/191-4/2021

Készült: 1 példányban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:

Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. október 5. napján 18,04 órai kezdettel megtartott
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
Tóth Zoltán

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
(5 fő)

Tanácskozási joggal megjelentek:
Dr. Varga Krisztina jegyző, jegyzőkönyvvezető

(1 fő)

Lakossági érdeklődő:

(0 fő)

Farkas Imre polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülésen a
megválasztott 5 fő képviselő közül 5 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 5 igen szavazattal –
egyhangúlag – az alábbiak szerint fogadta el:
23/2021. (X. 5.) Képviselő-testületi határozat:
Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendet az alábbiak
szerint fogadta el:
NAPIRENDI PONTOK:
1. Tájékoztató az önkormányzat 2021. 01-08. havi helyzetéről
Előadó: Farkas Imre polgármester
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2. Nemeskolta Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló
1/2021. (I. 25.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Farkas Imre polgármester
3. Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (IV. 1.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Farkas Imre polgármester
4. Javaslat a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének
módosítására
Előadó: Farkas Imre polgármester
5. Javaslat a temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet sírhely
megváltási díjainak felülvizsgálatára
Előadó: Farkas Imre polgármester
6. Beszámoló a Szombathelyi Rendőrkapitányság munkájáról
Előadó: Farkas Imre polgármester
7. Beszámoló Nemeskolta község környezeti állapotáról
Előadó: Farkas Imre polgármester
8. Javaslat falugondnok 2020. évi beszámolójának elfogadására
Előadó: Farkas Imre polgármester
9. Javaslat falugondnoki továbbképzési terv elfogadására
Előadó: Farkas Imre polgármester
10. Javaslat munkamegosztási megállapodás jóváhagyására
Előadó: Farkas Imre polgármester
11. Tájékoztató az önkormányzat településrendezési eszközeinek kötelező
felülvizsgálatával kapcsolatban
Előadó: Farkas Imre polgármester
12. Javaslat Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat pályázati felhívásának elfogadására
(Szóbeli előterjesztés.)
Előadó: Farkas Imre polgármester
13. Vegyes ügyek
Előadó: Farkas Imre polgármester
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
II.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. 01-08. HAVI HELYZETÉRŐL
Előadó: Farkas Imre polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Farkas Imre polgármester javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
24/2021. (X. 5.) Képviselő-testületi határozat:
Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2021.
1-9. havi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót – az előterjesztés szerinti tartalommal –
elfogadja.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
2. NEMESKOLTA
KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021.
ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2021. (I. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MÓDOSÍTÁSA
Előadó: Farkas Imre polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Farkas Imre polgármester javasolja az előterjesztés szerinti rendelet megalkotását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– megalkotta a következő rendeletet:
Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2021. (X. 6.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló
1/2021. (I. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról.
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
3. NEMESKOLTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 5/2015. (IV. 1.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA
Előadó: Farkas Imre polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Farkas Imre polgármester javasolja az előterjesztés szerinti rendelet megalkotását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– megalkotta a következő rendeletet:
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Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2021. (X. 6.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
5/2015. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról.
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
4. JAVASLAT A SORKIFALUDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021.
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA
Előadó: Farkas Imre polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Farkas Imre polgármester javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
25/2021. (X. 5.) Képviselő-testületi határozat:
Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sorkifaludi Közös
Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítását a határozat 1-2.
mellékletét képező mérlegek és kimutatások szerint jóváhagyom az alábbiak
szerint:
a) Kiadási főösszege
55.250.432 Ft, melyből
aa) Működési kiadások
55.005.862 Ft
ebből:
1. személyi juttatások:
43.007.331 Ft
2. munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó: 6.900.000 Ft
3. dologi kiadások:
5.098.531 Ft
4. ellátottak pénzbeli juttatásai:
0 Ft
5. beruházások:
277.000 Ft
ab) Felhalmozási kiadások
244.570 Ft
ac) Finanszírozási kiadások
0 Ft
b) Bevételi főösszege
55.250.432 Ft, melyből:
ba) Költségvetési bevételek
306.541 Ft
ebből:
1. működési célú támogatások Áht. belül:306.540 Ft
2. felhalmozási célú támogatások Áht. belülről:
0 Ft
3. közhatalmi bevételek:
0 Ft
4. működési bevételek:
1 Ft
5. felhalmozási bevételek:
0 Ft
6. működési célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök:0 Ft
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bb) Finanszírozási bevételek
54.943.891 Ft
ebből:
1. Előző évi maradvány igénybevétele 1.019.954 Ft
2. Központi, irányító szervi támogatás 53.923.937Ft
c) költségvetési engedélyezett létszámkeret:
9 fő, ebből
8 fő közszolgálati tisztviselő, 1 fő munkavállaló
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
5. JAVASLAT
A
TEMETŐKRŐL
ÉS
A
ÖNKORMÁNYZATI
RENDELET
SÍRHELY
FELÜLVIZSGÁLATÁRA
Előadó: Farkas Imre polgármester

TEMETKEZÉSRŐL
SZÓLÓ
MEGVÁLTÁSI
DÍJAINAK

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Farkas Imre polgármester javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
26/2021. (X. 5.) Képviselő-testületi határozat:
Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a
temetkezésről szóló 12/2014. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében
szabályozott sírhely-megváltási díjakat felülvizsgálta és a sírhely-megváltási díjakat
nem módosítja.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
6. BESZÁMOLÓ A SZOMBATHELYI RENDŐRKAPITÁNYSÁG MUNKÁJÁRÓL
Előadó: Farkas Imre polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Farkas Imre polgármester javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
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27/2021. (X. 5.) Képviselő-testületi határozat:
Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szombathelyi
Rendőrkapitányság által Nemeskolta község közbiztonsági helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és feladatokról szóló 2021. évi
beszámolót elfogadja.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
7. BESZÁMOLÓ NEMESKOLTA KÖZSÉG KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL
Előadó: Farkas Imre polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Farkas Imre polgármester javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
28/2021. (X. 5.) Képviselő-testületi határozat:
Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemeskolta község
környezeti állapotáról szóló 2021. évi beszámolót – az előterjesztés szerinti
tartalommal – elfogadja.
Felelős:
Farkas Imre polgármester
Határidő:
azonnal
8. JAVASLAT
FALUGONDNOK
ELFOGADÁSÁRA
Előadó: Farkas Imre polgármester

2020.

ÉVI

BESZÁMOLÓJÁNAK

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Farkas Imre polgármester javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
29/2021. (X. 5.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth Zoltán volt
falugondnoknak a Falugondnoki Szolgálat 2020. évben végzett tevékenységéről szóló
beszámolóját elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, hogy a falugondnokot a döntésről
értesítse.
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Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

9. JAVASLAT FALUGONDNOKI TOVÁBBKÉPZÉSI TERV ELFOGADÁSÁRA
Előadó: Farkas Imre polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Farkas Imre polgármester javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
30/2021. (X. 5.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, Tóth
Zoltán falugondnok a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről
és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VII. 4.) SZCSM rendelet 1.§ (4)
bekezdésének a) pontja alapján mentesült a továbbképzési kötelezettség alól,
tekintettel arra, hogy a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséhez öt évnél
rövidebb ideje volt hátra és 2021. május 30. napjával nyugdíjba vonult.
2./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy Papp József falugondnoknak
továbbképzési kötelezettsége a falugondnoki tanfolyam elvégzését követően
keletkezik.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
10. JAVASLAT MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS JÓVÁHAGYÁSÁRA
Előadó: Farkas Imre polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Farkas Imre polgármester javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
31/2021. (X. 5.) Képviselő-testületi határozat:
Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 9.§ (5)-(5a)
bekezdésében foglaltak alapján a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal és a
Sorkifaludi Bokréta Óvoda között a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről
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szóló munkamegosztási megállapodást
tartalommal jóváhagyja.
Felelős: intézményvezető, jegyző
Határidő: folyamatos

az

előterjesztés

melléklete

szerinti

Farkas Imre polgármester javasolja az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
32/2021. (X. 5.) Képviselő-testületi határozat:
Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 9.§ (5)-(5a)
bekezdésében foglaltak alapján a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal és
Sorkifalud, Nemeskolta és Gyanógeregye Községek Óvodai Intézményfenntartó
Társulás között kötendő munkamegosztási megállapodást előterjesztés szerinti
formában és tartalommal jóváhagyja.
Felelős: jegyző és társulás elnöke
Határidő: azonnal
11. TÁJÉKOZTATÓ
AZ
ÖNKORMÁNYZAT
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI
ESZKÖZEINEK KÖTELEZŐ FELÜLVIZSGÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN
Előadó: Farkas Imre polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Farkas Imre polgármester javasolja a településrendezési eszközök felülvizsgálatával
kapcsolatos kötelezettségről szóló tájékoztatást a képviselő-testület vegye tudomásul.
Dr. Varga Krisztina jegyző elmondja, hogy amennyiben az Önkormányzat nem tesz eleget a
településrendezési eszközök 2021. december 31. napjáig történő felülvizsgálati
kötelezettségének, úgy az Önkormányzat 2022. évben a Vas Megyei Kormányhivatal
Törvényességi Ellenőrzési Osztályától törvényességi felügyeleti eljárás alá vonhatól.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
33/2021. (X. 5.) Képviselő-testületi határozat:
Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
településrendezési eszközeinek felülvizsgálatával kapcsolatos kötelezettségről szóló
tájékoztatást tudomásul veszi.
Felelős:
Farkas Imre polgármester
Határidő:
azonnal
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12. JAVASLAT BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT PÁLYÁZATI
FELHÍVÁSÁNAK ELFOGADÁSÁRA
(Szóbeli előterjesztés.)
Előadó: Farkas Imre polgármester
Hozzászólások:
Farkas Imre polgármester elmondja, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan
rászoruló fiatalok tanulmányainak támogatása. Az önkormányzatok részére a felsőoktatási
ösztöndíj pályázati rendszerében való részvétel önkéntes. Az Önkormányzat a korábbi
években is részt vett a pályázati rendszerben. Amennyiben az idei évben is csatlakozni kíván
az önkormányzat, úgy a részvételi szándékot az aláírt csatlakozási nyilatkozat
megküldésével kell jelezni. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az előző éveknek
megfelelően csatlakozzon a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évre szóló pályázati fordulójához.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
34/2021. (X. 5.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójához.
2./ A Képviselő-testület a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójának Általános
Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok
kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének
továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak
megfelelően jár el.
3./ A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulója keretében a
beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését az EPER-Bursa
rendszerben rögzíti.
4./ A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa
meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására
fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati
kiírás feltételeivel.
5./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Csatlakozási
nyilatkozat aláírására.
6./ A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező „A” és „B” típusú
pályázati kiírások tartalmát elfogadja, azokat kiírja. Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati
kiírások közzétételéről gondoskodjon.
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Felelős:
Határidő:

polgármester, jegyző
azonnal

13.
VEGYES ÜGYEK
13.1. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA
Előadó: Farkas Imre polgármester
Hozzászólások:
Farkas Imre polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület a 14/2021. (VIII. 12.)
határozatában a „9775 Nemeskolta, Béke utca, 79. hrsz-ú ingatlan, szilárd burkolatú közút
felújítása” című projekt keretében a műszaki ellenőri feladatok ellátásával Árvai Zoltán
egyéni vállalkozót (9700 Szombathely, Jázmin u. 16/b) bízta meg bruttó 300.000 Ft, azaz
bruttó háromszázezer forint összegű megbízási díjért. Időközben Árvai Zoltán egyéni
vállalkozó azzal kereste meg Önkormányzatunkat, hogy számviteli okokból az Árvai és
Társa Kft-n (9700 Szombathely, Szabó Imre u. 2.) keresztül tudná ellátni a műszaki ellenőri
feladatokat bruttó 300.000 Ft összegért. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy módosítsa a
14/2021. (VIII. 12.) határozatát és az Árvai és Társa Kft-t bízza meg a műszaki ellenőri
feladatok ellátásával. Kéri a képviselő-testület döntését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
35/2021. (X. 5.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 14/2021. (VIII. 12.)
Képviselő-testületi határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„1./ Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „9775 Nemeskolta,
Béke utca, 79. hrsz-ú ingatlan, szilárd burkolatú közút felújítása” című projekt
keretében a műszaki ellenőri feladatok ellátásával az Árvai és Társa Kft-t (9700
Szombathely, Szabó Imre u. 2.) bízza meg bruttó 300.000 Ft, azaz bruttó
háromszázezer forint összegű megbízási díjért.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a műszaki ellenőri megbízási
szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
3./ A Képviselő-testület a műszaki ellenőri feladat ellátásának fedezetét az
önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletébe a pályázat
költségvetése terhére biztosítja.”
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal, illetve 2021. október 15. a szerződés megkötésére
13.2 PANNON
TÉRSÉGFEJLESZTŐ
PÁLYÁZAT FINANSZÍROZÁSA
Előadó: Farkas Imre polgármester
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Hozzászólások:
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Farkas Imre polgármester elmondja, hogy a Pannon Térségfejlesztő Egyesület pályázatot írt
ki a civil szervezetek részére, melyen a Sportkör Nemeskolta is indulna eszközbeszerzés
végett, amelynek keretében 1 db fűnyíró kerülne beszerzésre. A pályázat utófinanszírozott,
így az egyesületnek kellene megfinanszírozni a 2.000.000 Ft pályázati összeget, amelyre a
Sportkör nem rendelkezik fedezettel. Az egyesületnek az önrész összege 100.000 Ft áll
rendelkezésre. Kéri a képviselő-testületet, hogy a Sportkör Nemeskolta pályázatához az
önkormányzat biztosítson fedezetet 2.000.000 Ft összegben az önkormányzat 2021. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben az általános tartalék terhére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
36/2021. (X. 5.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a
Sportkör Nemeskolta Pannon Térségfejlesztő Egyesülethez benyújtásra kerülő
pályázat nyertessége esetén az utófinanszírozott pályázat megvalósításához 2.000.000
Ft összegben visszatérítendő támogatást nyújt azzal, az Egyesület a pályázat
zárásakor kifizetett támogatási összeget – amely megegyezik az Önkormányzat által a
nyújtott támogatással – teljes egészében köteles az Önkormányzatnak visszafizetni.
2./ A Képviselő-testület a visszatérítendő támogatást az önkormányzat 2021. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben az általános tartalék terhére
biztosítja.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
13.3 8442. JELŰ ÖSSZEKÖTŐ ÚT FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN MEGKERESÉS
Előadó: Farkas Imre polgármester
Hozzászólások:
Farkas Imre polgármester elmondja, hogy a Területi Operatív Program keretében a
következő programozási időszakban az összekötő utak fejlesztésére kerül sor, így a 8442. jelű
ök. út fejlesztése is megvalósulhatna a Magyar Közút Nonprofit Kft. nyertes pályázata
esetén. Javasolja, hogy az Önkormányzat levélben keresse meg Meggyeskovácsi,
Csempeszkopácsi, Sorokpolány, Sorkikápolna, Sorkifalud települések Önkormányzatait,
hogy lobbizzanak a kb. 15 km hosszú, településeket összekötő út fejlesztése érdekében.
Javasolja, hogy támogató nyilatkozatukat a megkeresett Önkormányzatok 2021. október 31ig küldjék vissza, hogy azokat a Magyar Közút Nonprofit Kft. részére továbbítani lehessen.
Kéri a képviselő-testület döntését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
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37/2021. (X. 5.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas
Imre polgármestert, Meggyeskovácsi, Csempeszkopácsi, Sorokpolány, Sorkikápolna,
Sorkifalud Községek Önkormányzatait levélben keresse meg arra vonatkozóan, hogy
a Területi Operatív Program keretében a 8442. jelű összekötő út fejlesztése végett
település önkormányzatai közösen lobbizzanak a Magyar Közút Nonprofit Kft-nél a
kb. 15 km hosszú, településeket összekötő út fejlesztésére és pályázat benyújtására.
2./ A Képviselő-testület a felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban írt szomszéd
települések önkormányzatainak támogató nyilatkozatáról 2021. október 31. napjáig
gondoskodjon, majd ezt követően továbbítsa azokat a Magyar Közút Nonprofit Kft.
részére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
Több kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Farkas Imre polgármester a nyilvános
képviselő-testületi ülést 19,11 órakor bezárta.
K. m. f.

Farkas Imre
polgármester s.k.

Dr. Varga Krisztina
jegyző s.k.
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