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

JEGYZŐKÖNYV
Készült Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. január 30-án megtartott nyilvános üléséről

Rendeletek:
1/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
2/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
3/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Határozatok:
1/2020. (I. 30.) nk-i határozat: napirend elfogadása
2/2020. (I. 30.) nk-i határozat: adósságot keletkeztető ügylet
3/2020. (I. 30.) nk-i határozat: KÖH cafeteria juttatás elfogadása
4/2020. (I. 30.) nk-i határozat: KÖH 2020. évi költségvetése
5/2020. (I. 30.) nk-i határozat: társulás adósságot keletkeztető ügylet
6/2020. (I. 30.) nk-i határozat: társulás költségvetése
7/2020. (I. 30.) nk-i határozat: védőnői költségvetés
8/2020. (I. 30.) nk-i határozat: Sorkifaludi Kirendeltséghez hozzájárulás
9/2020. (I. 30.) nk-i határozat: kirendeltségi együttműködési megállapodás
10/2020. (I. 30.) nk-i határozat: KÖH SZMSZ elfogadása
11/2020. (I. 30.) nk-i határozat: KÖH Etikai Szabályzat elfogadása
12/2020. (I. 30.) nk-i határozat: Óvodai Társulási Megállapodás módosítása
13/2020. (I. 30.) nk-i határozat: KÖH és óvoda közötti munkamegosztási megállapodás
14/2020. (I. 30.) nk-i határozat: KÖH és Társulás közötti munkamegosztási megállapodás
15/2020. (I. 30.) nk-i határozat: 2020. évi közbeszerzési terv
16/2020. (I. 30.) nk-i határozat: Közbeszerzési Szabályzat elfogadása
17/2020. (I. 30.) nk-i határozat: Beszerzési Szabályzat elfogadása
18/2020. (I. 30.) nk-i határozat: Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló Szabályzat
elfogadása
19/2020. (I. 30.) nk-i határozat: közművelődési szolgáltatási terv
20/2020. (I. 30.) nk-i határozat: fakivágás megrendelése
21/2020. (I. 30.) nk-i határozat: letelepedési támogatás megállapítása

Szám: NK/12-1/2020

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

Készült:

Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. január 30. napján 17,38 órai kezdettel megtartott
nyilvános üléséről.

Az ülés helye:

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

Jelen vannak:

Farkas Imre
Hullmann Róbert
Sebestyén Antal
Tóth Zoltán

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
(4 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 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:
1/2020. (I. 30.) Képviselő-testületi határozat:
Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendet az alábbiak
szerint fogadta el:
NAPIRENDI PONTOK:
1. Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három
évre várható összegére
Előadó: Farkas Imre polgármester
2. Javaslat cafeteria juttatás megállapítására
Előadó: Farkas Imre polgármester
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3. Javaslat a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének
elfogadására
Előadó: Farkas Imre polgármester
4. Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat
2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Farkas Imre polgármester
5. Nemeskolta Község Önkormányzatának a Képviselő-testület Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (IV. 1.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Farkas Imre polgármester
6. Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel
összegyűjtött

háztartási

szennyvíz

begyűjtésére

vonatkozó

helyi

közszolgáltatásról szóló 13/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Farkas Imre polgármester
7. Javaslat a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának elfogadására
Előadó: Farkas Imre polgármester
8. Javaslat a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal Etikai Szabályzatának
elfogadására
Előadó: Farkas Imre polgármester
9. Javaslat Sorkifalud, Nemeskolta

és

Gyanógeregye

Községek

Óvodai

Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Farkas Imre polgármester
10. Javaslat munkamegosztási megállapodás jóváhagyására
Előadó: Farkas Imre polgármester
11. Javaslat közbeszerzési terv elfogadására
Előadó: Farkas Imre polgármester
12. Javaslat szabályzatok elfogadására
Előadó: Farkas Imre polgármester
13. Javaslat a közművelődési szolgáltatási terv elfogadására
Előadó: Farkas Imre polgármester
14. Vegyes ügyek
Előadó: Farkas Imre polgármester
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
II.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. JAVASLAT AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELEINEK, VALAMINT
ADÓSSÁGOT
KELETKEZTETŐ
ÜGYLETEIBŐL
EREDŐ
FIZETÉSI
KÖTELEZETTSÉGEINEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVRE
VÁRHATÓ ÖSSZEGÉRE
Előadó: Farkas Imre polgármester
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/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólás:
Farkas Imre polgármester ismerteti a kiküldött előterjesztés tartalmát és javasolja a
határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
2/2020. (I. 30.) Képviselő-testületi határozat:
Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-ában biztosított jogkörében eljárva az
önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegét az
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
2. JAVASLAT CAFETERIA JUTTATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA
Előadó: Farkas Imre polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Farkas Imre polgármester ismerteti a kiküldött előterjesztés tartalmát és javasolja a
határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
3/2020. (I. 30.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sorkifaludi Közös
Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 7 főben határozza meg.
2./ A Képviselő-testület a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatalnál
foglalkoztatott 7 fő köztisztviselő részére 2020. évben bruttó 200.000 Ft/fő/év, azaz
bruttó kettőszázezer forint/fő/év keretösszegű cafeteria juttatást biztosít.
3./ A Képviselő-testület a 2. pontban részletezett juttatásokhoz szükséges összeget a
hivatal költségvetésében a működési kiadások jogcímen biztosítja.
4./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedések megtételéről
gondoskodjon.
Felelős:
polgármester, jegyző
Határidő:
2020. február 28.
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3. JAVASLAT A SORKIFALUDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2020. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELFOGADÁSÁRA
Előadó: Farkas Imre polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Farkas Imre polgármester ismerteti a kiküldött előterjesztés tartalmát.
Dr. Varga Krisztina jegyző elmondja, hogy a közös önkormányzati hivatal polgármesteri
egyeztetésére 2020. január 20. napján került sor, ahol a polgármesterek elfogadásra javasolták
a képviselő-testületeknek a közös önkormányzati hivatal előterjesztett 2020. évi
költségvetését az előterjesztés mellékletét képező jegyzőkönyv szerint.
Farkas Imre polgármester javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
4/2020. (I. 30.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sorkifaludi Közös
Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését a határozat 1-3. mellékletét képező
mérlegek és kimutatások szerint jóváhagyja az alábbiak szerint:
a) Kiadási főösszege
39.723.683 Ft, melyből
aa) Működési kiadások
39.723.683 Ft
ebből:
1. személyi juttatások:
28.838.683 Ft
2. munkaadókat terhelő
járulékok és szociális hozzájárulási adó:5.160.000Ft
3. dologi kiadások:
5.725.000 Ft
4. ellátottak pénzbeli juttatásai:
0 Ft
5. egyéb működési célú kiadások:
0 Ft
ab) Felhalmozási kiadások
0 Ft
ac) Finanszírozási kiadások
0 Ft
b) Bevételi főösszege
39.723.683 Ft, melyből:
ba) Költségvetési bevételek
0 Ft
ebből:
1. működési célú támogatások Áht. belül:
0 Ft
2. felhalmozási célú támogatások Áht. belülről:0 Ft
3. közhatalmi bevételek:
0 Ft
4. működési bevételek: 0 Ft
5. felhalmozási bevételek:
0 Ft
6. működési célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
0 Ft
bb) Finanszírozási bevételek:
39.723.683 Ft
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ebből:
Előző évi maradvány igénybevétele
0 Ft
Központi, irányító szervi támogatás39.723.683 Ft
Létszámkeret:
7 fő köztisztviselő
2./ A Képviselő-testület vállalja, hogy a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi költségvetéséhez lakosságszám-arányosan 147.613 Ft önkormányzati
hozzájárulást biztosít az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendeletben az egyéb működési célú támogatások államháztartáson
belülre sor terhére.
Felelős:
polgármester, jegyző
Határidő:
azonnal
4. NEMESKOLTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
AZ
ÖNKORMÁNYZAT
2020.
ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
SZÓLÓ
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MEGALKOTÁSA
Előadó: Farkas Imre polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Farkas Imre polgármester ismerteti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
előterjesztés tartalmát. Javasolja az Óvodai Intézményfenntartó Társulás adósságot
keletkeztető ügyleteiről szóló I. határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
5/2020. (I. 30.) Képviselő-testületi határozat:
Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sorkifalud,
Nemeskolta és Gyanógeregye Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás
tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-ában
biztosított jogkörében eljárva saját bevételeinek várható összegét 0,- Ft összegben
állapítja meg, valamint a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő
három évre várható összegét szintén 0,- Ft-ban állapítja meg.
Felelős:
Farkas Imre polgármester
Dénes Ferenc elnök
Határidő:
azonnal
Farkas Imre polgármester javasolja az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2020. évi
költségvetésére vonatkozó II. határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
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6/2020. (I. 30.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sorkifalud,
Nemeskolta és Gyanógeregye Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2020.
évi költségvetését jóváhagyja az alábbiak szerint:
a) Kiadási főösszege
23.745.000,- Ft, melyből
aa) Költségvetési kiadások
25.000,- Ft,
ebből:
1. személyi juttatások:
0,- Ft
2. munkaadókat terhelő
járulékok és szociális hozzájárulási adó:
0,- Ft
3. dologi kiadások:
25.000,- Ft
4. ellátottak pénzbeli juttatásai:
0,- Ft
5. egyéb működési célú kiadások:
0,- Ft
6. beruházási kiadások:
0,- Ft
7. felújítások:
0,- Ft
8. egyéb felhalmozási célú kiadások:
0,- Ft
ab) Finanszírozási kiadások
23.720.000,- Ft.
bb) Bevételi főösszege
23.745.000,- Ft, melyből:
ba) működési célú támogatások Áht. belül: 23.730.000,- Ft
bb) felhalmozási célú támogatások Áht. belülről: 0 Ft
bc) maradvány igénybevétel:
15.000,- Ft
bd) működési bevételek:
0,- Ft
be) felhalmozási bevételek:
0,- Ft
bf) működési célú átvett pénzeszközök:
0,- Ft
bg) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0,- Ft
c) Általános tartalék:
0,- Ft
d) Céltartalék:
0,- Ft
e) Beruházások:
0,- Ft
f) Felújítások:
0,- Ft
g) Költségvetési engedélyezett létszámkeret:
0 fő
2./ A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés c)
pontjában biztosított jogkörében eljárva a Sorkifaludi Bokréta Óvoda – 9774
Sorkifalud, Kossuth L. u. 75. – 2020. évi költségvetésének
a) Kiadási főösszegét
23.730.000,- Ft, melyből
aa) Költségvetési kiadások
23.730.000,- Ft,
ebből:
1. személyi juttatások:
17.790.000,- Ft
2. munkaadókat terhelő
járulékok és szociális hozzájárulási adó:
2.700.000,- Ft
3. dologi kiadások:
3.240.000,- Ft
4. ellátottak pénzbeli juttatásai:
0,- Ft
5. egyéb működési célú kiadások:
0,- Ft
6. beruházási kiadások:
0,- Ft
7. felújítások:
0,- Ft
8. egyéb felhalmozási célú kiadások:
0,- Ft
ab) Finanszírozási kiadások
0,- Ft.
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b)
Bevételi főösszegét
23.730.000,- Ft, melyből:
ba) finanszírozási bevételek:
23.720.000,- Ft
bb) felhalmozási célú támogatások Áht. belülről: 0 Ft
bc) maradvány igénybevétel
10.000,- Ft
bd) működési bevételek:
0 Ft
be) felhalmozási bevételek:
0,- Ft
bf) működési célú átvett pénzeszközök:
0,- Ft
bg) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0,- Ft
c) Általános tartalék:
0,- Ft
d) Céltartalék:
0,- Ft
e) Beruházások:
0,- Ft
f) Felújítások:
0,- Ft
g) Költségvetési engedélyezett létszámkeretét: 5 fő
elfogadja.
3./ A Képviselő-testület a Sorkifaludi Bokréta Óvoda 2020. évi működési költségeihez
lakosságszám arányában 1.177.050,- Ft összeg átadásához hozzájárul, amelynek
fedezetét az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendeletében az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre sor
terhére biztosítja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Dénes Ferenc elnök
Tóth Zoltánné helyettes óvodavezető
Határidő: azonnal
Farkas Imre polgármester javasolja a védőnő 2020. évi költségvetésére vonatkozó III.
határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
7/2020. (I. 30.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Sorkifalud,
Nemeskolta, Gyanógeregye és Sorkikápolna Községek Védőnői Szolgálatának 2020.
évi költségvetését, amelynek bevételi és kiadási főösszegét 6.070.000,- Ft-ban
határozza meg.
2./ A Képviselő-testület a 2020. évben fizetendő, ellátottak arányában történő
hozzájárulás összegét Nemeskolta Község Önkormányzata tekintetében 249.027,- Ft
összegben határozza meg, melyet az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre sor terhére biztosít.
Felelős:
Farkas Imre polgármester
Határidő:
azonnal
Farkas Imre polgármester javasolja a sorkifaludi kirendeltség fenntartására vonatkozó IV.
határozati javaslat elfogadását.
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Dr. Varga Krisztina jegyző elmondja, hogy ez a hivatal épületének üzemeltetésére
vonatkozó költség.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
8/2020. (I. 30.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sorkifaludi Közös
Önkormányzati Hivatal épületének üzemeltetési költségét 2020. évben 2.132.000 Ft
összegben elfogadja.
2./ A Képviselő-testület a 2020. évben fizetendő, lakosságszám arányában történő
hozzájárulás összegét 640.840,- Ft összegben határozza meg, melyet az önkormányzat
2020. évi költségvetésében az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
belülre sor terhére biztosít.
Felelős:
Farkas Imre polgármester
Határidő:
azonnal
Farkas Imre polgármester javasolja az V. határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
9/2020. (I. 30.) Képviselő-testületi határozat:
Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyanógeregye Község
Önkormányzata által a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal 9774 Sorkifalud,
Kossuth u. 30. sz. alatti épületének 2020. évi fenntartási, rezsi és takarítási
költségeihez átadásra kerülő pénzeszközt elfogadja és felhatalmazza a polgármestert
az együttműködési megállapodás aláírására, a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Farkas Imre polgármester
Határidő:
azonnal
Farkas Imre polgármester javasolja az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet megalkotását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– megalkotta a következő rendeletét:
Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről.
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
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5. NEMESKOLTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
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 ismerteti az előterjesztés tartalmát, javasolja a rendelet
módosítását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– megalkotta a következő rendeletét:
Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
5/2015. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról.
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
6. NEMESKOLTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A
NEM
KÖZMŰVEL
ÖSSZEGYŰJTÖTT
HÁZTARTÁSI
SZENNYVÍZ
BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ
13/2013. (XII. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA
Előadó: Farkas Imre polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Farkas Imre polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a lefolytatott beszerzési eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot a Vasi Ja-Sa
Kft. adta, így 2019 decemberében vele kötötte meg az önkormányzat a közszolgáltatási
szerződést a képviselő-testület határozatában tett felhatalmazás alapján. Javasolja a rendelet
módosítását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– megalkotta a következő rendeletét:
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Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelete
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló
13/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról.
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
7. JAVASLAT A SORKIFALUDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSÁRA
Előadó: Farkas Imre polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Farkas Imre polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát, javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Dr. Varga Krisztina jegyző javasolja – a 2. pontban foglaltak szerint figyelembevételével –
szövegrész elhagyását a határozati javaslat 1. pontjából.
Farkas Imre polgármester javasolja a határozati javaslat 1. pontjának ismertetett
módosításával a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
10/2020. (I. 30.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sorkifaludi Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát – a 2. pontban foglaltak
kivételével – az előterjesztés szerinti formában és tartalommal jóváhagyja.
2./ A Képviselő-testület a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatának 31., 34., 36-40., 44., 57-59., 63-65., 85. és 86. pontját
tudomásul veszi.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban írt Szabályzat
aláírására.
Felelős:
polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
8. JAVASLAT A SORKIFALUDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ETIKAI
SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSÁRA
Előadó: Farkas Imre polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
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Hozzászólások:
Farkas Imre polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát, javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
11/2020. (I. 30.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sorkifaludi Közös
Önkormányzati Hivatal Etikai Szabályzatát az előterjesztés szerinti tartalommal és
formában elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Etikai Szabályzat aláírására.
Felelős:
Farkas Imre polgármester
Határidő:
azonnal
9. JAVASLAT SORKIFALUD, NEMESKOLTA ÉS GYANÓGEREGYE KÖZSÉGEK
ÓVODAI
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ
TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI
MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA
Előadó: Farkas Imre polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Farkas Imre polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát, javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
12/2020. (I. 30.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sorkifalud,
Nemeskolta és Gyanógeregye Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás
módosításokkal egységes szerkezetű Társulási Megállapodását az előterjesztés
szerinti formában és tartalommal jóváhagyja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás módosítás
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
10. JAVASLAT MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS JÓVÁHAGYÁSÁRA
Előadó: Farkas Imre polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
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Hozzászólások:
Farkas Imre polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát, javasolja az I. határozati
javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
13/2020. (I. 30.) 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
szóló munkamegosztási megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja.
Felelős: intézményvezető, jegyző
Határidő: folyamatos
Farkas Imre polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát, javasolja a II. határozati
javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
14/2020. (I. 30.) Képviselő-testületi határozat:
Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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. JAVASLAT KÖZBESZERZÉSI TERV ELFOGADÁSÁRA
Előadó: Farkas Imre polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Farkas Imre polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát és javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
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15/2020. (I. 30.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény közbeszerzési tervezési szabályainak való
megfeleltetéssel a 2020. évre szóló éves összesített közbeszerzési tervét – az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és formában – elfogadja azzal, hogy
amennyiben előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás
merül fel, a közbeszerzési tervet a 2015. évi CXLIII. törvény 42.§ (3) bekezdése szerint
módosítja.
2./A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközbeni szükséges
módosítások átvezetésére.
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy öt munkanapon belül
intézkedjen a terv megjelentetéséről.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
12. JAVASLAT SZABÁLYZATOK ELFOGADÁSÁRA
Előadó: Farkas Imre polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Farkas Imre polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát és javasolja az I. határozati
javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
16/2020. (I. 30.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről
szóló 2015. CXLIII. törvény 27.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
Nemeskolta Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal, változtatás nélkül jóváhagyja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester az 1. pontban írt Közbeszerzési
Szabályzat aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
Farkas Imre polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát és javasolja a II. határozati
javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
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17/2020. (I. 30.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemeskolta Község
Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatát az előterjesztés melléklete szerinti
formában és tartalommal elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester az 1. pontban írt Beszerzési
Szabályzat aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
Farkas Imre polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát és javasolja a III. határozati
javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
18/2020. (I. 30.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemeskolta Község
Önkormányzatának az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007.
évi CLII. törvény 11.§ (6) bekezdés alapján a vagyonnyilatkozat átadására,
nyilvántartására, a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelmére
vonatkozó feladatok végrehajtására szóló Szabályzatát az előterjesztés melléklete
szerinti formában és tartalommal elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester az 1. pontban írt Szabályzat
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
13. JAVASLAT A KÖZMŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSI TERV ELFOGADÁSÁRA
Előadó: Farkas Imre polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Farkas Imre polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát és javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
19/2020. (I. 30.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemeskolta község
2020. évi közművelődési szolgáltatási tervét az előterjesztés szerinti formában és
tartalommal elfogadja.
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2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
14. VEGYES ÜGYEK
14.1. FAKIVÁGÁS MEGRENDELÉSE
Előadó: Farkas Imre polgármester
Hozzászólások:
Farkas Imre polgármester előadja, hogy szükséges lenne az önkormányzat tulajdonában álló
Nemeskolta 159. hrsz-ú ingatlanon található 9 db hársfa és 3 db kőris fa kivágása. Árajánlatot
kért be a fák kivágására a FEL-ML Kft-től (9700 Szombathely, Hársfa u. 8.), amely cég a
munkálatokat bruttó 514.350 Ft összegben vállalta. Javasolja a képviselő-testületnek, a
fakivágás megrendelését a FEL-ML Kft. által adott árajánlat alapján az önkormányzat 2020.
évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet egyéb szolgáltatások kerete terhére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
20/2020. (I. 30.) Képviselő-testületi határozat:
Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli a FEL-ML
Kft-től (9700 Szombathely, Hársfa u. 8.) az önkormányzat tulajdonában álló
Nemeskolta 159. hrsz-ú ingatlanon található 9 db hársfa és 3 db kőrisfa kivágását
bruttó 514.350 Ft összegben, amely munkálatok fedezetét az önkormányzat 2020. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben az egyéb szolgáltatások keret
terhére biztosítja.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
Farkas Imre polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a jövőben szükséges lesz
majd a terület parkosítása, ami szintén költséget jelent majd az önkormányzat számára.
14.2. LETELEPEDÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA
Előadó: Farkas Imre polgármester
Hozzászólások:
Hozzászólások:
Farkas Imre polgármester előadja, hogy az önkormányzat által biztosított letelepedési
támogatásról szóló 6/2001. (X. 9.) önkormányzati rendelet alapján a Nemeskolta 83. hrsz-ú
ingatlannal kapcsolatban letelepedési támogatás iránti kérelmet nyújtottak be az ingatlant
megvásárlók. Elmondja, hogy az önkormányzati rendelet alapján a kérelmező jogosult a
támogatás megállapítására, illetve hiánytalanul csatolta a kérelemhez szükséges
mellékleteket, jövedelemigazolásokat.
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Elmondja, hogy az önkormányzati rendelet alapján a kérelmező jogosult a 200.000 Ft összegű
letelepedési támogatásra, azonban miután az ingatlan után még nem került megfizetésre a
gázközműre történő 100.000 Ft összegű csatlakozási díj, így a kérelmezővel történt
megállapodás alapján az levonásra kerül a letelepedési támogatás összegéből. Javasolja a
képviselő-testületnek, hogy az előadottak alapján a kérelmező részére 200.000 Ft összeg
állapítsanak meg letelepedési támogatás címén azzal, hogy abból 100.000 Ft összegű
gázcsatlakozási díj levonásra kerül, így a kérelmező részére 100.000 Ft összegű letelepedési
támogatás kerül kiutalásra. Javasolja, hogy a letelepedési támogatást a képviselő-testület az
önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben az egyéb nem
intézményi ellátások tételsor terhére és a képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a
letelepedési támogatási szerződés aláírására.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
21/2020. (I. 30.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemeskolta 83.
hrsz-ú ingatlan tekintetében benyújtott letelepedési támogatás iránti kérelmet
érvényesnek tekinti és a kérelmet támogatja.
2./ A Képviselő-testület a letelepedési támogatás összegét a kérelmező esetében
200.000 Ft, azaz kettőszázezer forint összegben határozza meg, melyből levonásra
kerül 100.000 Ft összegű gázcsatlakozási díj, így a kérelmező részére 100.000 Ft
összegű letelepedési támogatás kerül kiutalásra.
3./ A Képviselő-testület a támogatás fedezetét az önkormányzat 2020. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben az egyéb nem intézményi ellátások
tételsor terhére biztosítja.
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
Több kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Farkas Imre polgármester a nyilvános
képviselő-testületi ülést 19,18 órakor bezárta.
K. m. f.

Farkas Imre
polgármester s.k.

Dr. Varga Krisztina
jegyző s.k.
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