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Tóth István alpolgármester köszönti a megjelenteket, elmondja, hogy Farkas Imre
polgármester úr jelezte számára, hogy a képviselő-testületi ülésen egyéb hivatali
elfoglaltsága, akadályoztatása miatt nem tud részt venni. Erre tekintettel felkérte az
alpolgármestert a képviselő-testületi ülés levezetésére. 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
Tóth István alpolgármester 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:
11/2021. (VIII. 12.) Képviselő-testületi határozat:
Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendet az alábbiak
szerint fogadta el:
NAPIRENDI PONTOK:
1. Javaslat útfelújítás árajánlatának elfogadására
Előadó: Tóth István alpolgármester
2. Vegyes ügyek
Előadó: Tóth István alpolgármester
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Felelős:
Határidő:

alpolgármester
azonnal
II.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

1. JAVASLAT ÚTFELÚJÍTÁS ÁRAJÁNLATÁNAK ELFOGADÁSÁRA
Előadó: Tóth István alpolgármester
Hozzászólások:
Tóth István alpolgármester ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a bíráló bizottság
ülésen kiosztott jegyzőkönyve alapján a legkedvezőbb ajánlatot a Varga és Varga Építőipari
Kft. (9800 Vasvár, Petőfi S. u. 25.) adta. Javasolja az I. határozati javaslat elfogadását azzal,
hogy az eljárás nyertesének a Varga és Varga Építőipari Kft-t nyilvánítsa a képviselő-testület
a bruttó 6.511.449 Ft összegű árajánlata alapján és javasolja az I. határozati javaslat
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
12/2021. (VIII. 12.) 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” című projekt keretében az útfelújításra
vonatkozó beszerzési eljárásban benyújtott 3 db árajánlatot érvényesnek tekinti, így a
beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
2./ A Képviselő-testület a Varga és Varga Építőipari Kft. (9800 Vasvár, Petőfi S. u. 25.)
által adott, az 1. pontban írt útfelújításra vonatkozó bruttó 6.511.449 Ft, azaz bruttó
hatmillió-ötszáztizenegyezer-négyszáznegyvenkilenc forint összegű árajánlatot
elfogadja, valamint a beszerzési eljárás nyertesének a Varga és Varga Építőipari Kft-t
nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban és
dokumentációban meghatározott feltételek alapján adta meg árajánlatát és a
legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazza.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes pályázóval a
vállalkozói szerződést megkösse a szükséges intézkedéseket megtegye.
4./ A Képviselő-testület az útfelújítás fedezetét az önkormányzat 2021. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletébe a pályázat költségvetése terhére
biztosítja.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal, illetve 2021. augusztus 20. a szerződés megkötésére
Tóth István alpolgármester elmondja, hogy a műszaki ellenőri feladatok ellátásával
kapcsolatos ajánlattételi felhívásban az önkormányzat fenntartotta az indokolás nélküli
eredménytelenség megállapításának a jogát.
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Javasolja a képviselő-testületnek, hogy nyilvánítsák az útfelújítással kapcsolatos műszaki
ellenőri feladatok ellátására vonatkozó beszerzési eljárást eredménytelennek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
13/2021. (VIII. 12.) Képviselő-testületi határozat:
Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
Beszerzési Szabályzatának előírásai alapján a „9775 Nemeskolta, Béke utca, 79. hrsz-ú
ingatlan, szilárd burkolatú közút felújítása” című projekt keretében a műszaki
ellenőri feladatok ellátására vonatkozó beszerzési eljárást eredménytelennek
nyilvánítja.
Felelős:
alpolgármester
Határidő:
azonnal
Tóth István alpolgármester javasolja a II. határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a
képviselő-testület a műszaki ellenőri feladatok ellátásával Árvai Zoltán egyéni vállalkozót
bízza meg a bruttó 300.000 Ft összegű árajánlata alapján. Kéri a képviselő-testület döntését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
14/2021. (VIII. 12.) Képviselő-testületi határozat:
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 Árvai Zoltán egyéni vállalkozót
(9700 Szombathely, Jázmin u. 16/b) 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. augusztus 20. a szerződés megkötésére
2. VEGYES ÜGYEK
2.1. JÁTSZÓTÉR KIALAKÍTÁSA ÁRAJÁNLATÁNAK ELFOGADÁSA
Előadó: Tóth István alpolgármester
Hozzászólások:
Tóth István alpolgármester 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.
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A fejlesztés megvalósítása érdekében a képviselő-testület által elfogadott ajánlattételi felhívás
a következő vállalkozóknak került kiküldésre: 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). A képviselő-testületnek javaslom, hogy a legkedvezőbb ajánlatot
tevő Faberland Kft-t (2119 Pécel, Pesti út 3., e-mail: faberland@faberland.hu) nyilvánítsa az
eljárás nyertesének a bruttó 4.934.153 Ft összegű árajánlata alapján. Kéri a képviselő-testület
döntését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
15/2021. (VIII. 12.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
Beszerzési Szabályzatának előírásai alapján a „Gondozásmentes fém játszótéri
eszközök beszerzése, telepítés” című projekt keretében a játszótéri eszközök
beszerzésére, elhelyezésére vonatkozó beszerzési eljárásban benyújtott 3 db
árajánlatot érvényesnek tekinti így a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
2./ A Képviselő-testület a Faberland Kft. (2119 Pécel,Pesti út 3., e-mail:
faberland@faberland.hu) által adott, az 1. pontban írt útfelújításra vonatkozó bruttó
4.934.153 Ft, azaz bruttó négymillió-kilencszázharmincnégyezer-egyszázötvenhárom
forint összegű árajánlatot elfogadja, valamint a beszerzési eljárás nyertesének a
Faberland Kft-t nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő az ajánlattételi
felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételek alapján adta meg
árajánlatát és a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazza.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes pályázóval a
vállalkozói szerződést megkösse a szükséges intézkedéseket megtegye.
4./ A Képviselő-testület a játszótéri eszközök beszerzésére, elhelyezésére vonatkozó
fedezetét az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendeletébe a pályázat költségvetése terhére biztosítja.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal, illetve 2021. augusztus 20. a szerződés megkötésére
2.2. JÁRDAÉPÍTÉSI MUNKÁLATOK ELVÉGZÉSÉVEL KAPCSOLATOS DÖNTÉS
Előadó: Tóth István alpolgármester
Hozzászólások:
Tóth István alpolgármester 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.
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A képviselő-testület döntése alapján a kiküldött ajánlattételi felhívásokra az alábbi
árajánlatok érkeztek: TAKÉP-2000 Kft. (9799 Szentpéterfa, Kossuth u. 94., e-mail:
takep2000@t-email.hu) árajánlata bruttó 6.731.352 Ft, míg a Balázs Közmű Kft. (9763
Vasszécseny, Ady E. u. 30., e-mail: info@balazskozmu.hu) árajánlata bruttó 5.840.082 Ft. A BSÖV Kft. (8311 Nemesvita, Cseresznyés u. 1., e-mail: bsovkft@gmail.com) nem küldött
árajánlatot. Elmondja, hogy az ajánlattételi felhívásban az önkormányzat fenntartotta az
indokolás nélküli eredménytelenség megállapításának a jogát. Javasolja a képviselőtestületnek, hogy nyilvánítsák a járdafelújításra vonatkozó beszerzési eljárást
eredménytelennek, tekintettel arra, hogy a megküldött árajánlatok tekintetében az
önkormányzat nem rendelkezik anyagi fedezettel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
16/2021. (VIII. 12.) Képviselő-testületi határozat:
Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
Beszerzési Szabályzatának előírásai alapján a Nemeskolta Szabadság utcai
járdaszakasz felújítása, javítása című projekt keretében a járdafelújításra vonatkozó
beszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítja.
Felelős:
alpolgármester
Határidő:
azonnal
2.3. VASIVÍZ ZRT. GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV
Előadó: Tóth István alpolgármester
Hozzászólások:
Tóth István alpolgármester előadja, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11.§ (1) bekezdése értelmében, a víziközmű-szolgáltatás
hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel –
víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet (a továbbiakban:
GFT) kell készíteni. A GFT felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészekből áll. A
VASIVÍZ ZRt., mint üzemeltető elkészítette az általa javasolt a V001 Szombathely
ivóvízellátási rendszer GFT mindkét tervrészletét a képviselő testületek elé terjesztés és
jóváhagyás érdekében. Kéri a képviselő-testületet, hogy a korábbi S010 jelű Meggyeskovácsi
szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer gördülő fejlesztési tervét és a V001 Szombathely
ivóvízellátási rendszer tervét is hagyja jóvá a képviselő-testület és hatalmazza fel a
polgármestert a képviselő-testület a meghatalmazás aláírására.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
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17/2021. (VIII. 12.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vasivíz Zrt. által
elkészített gördülő fejlesztési terveket jóváhagyja és felkéri a Vasivíz Zrt-t a gördülő
fejlesztési tervek Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő
benyújtására.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a meghatalmazás aláírására,
valamint a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
Több kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Tóth István alpolgármester a nyilvános
képviselő-testületi ülést 9,43 órakor bezárta.
K. m. f.

Farkas Imre
polgármester s.k.

Dr. Varga Krisztina
jegyző s.k.
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