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

JEGYZŐKÖNYV
Készült Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. június 29-én megtartott nyilvános üléséről

Rendeletek:
5/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2019. évi költségvetésének
módosításáról
6/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
7/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen
kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint
az azokért fizetendő díjak mértékéről
8/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatalban
foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi
juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról
9/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási
formák helyi szabályairól, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2016.
(XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
10/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet a közművelődési feladatokról szóló 6/2019. (VI.
18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Határozatok:
22/2020. (VI. 29.) nk-i határozat: napirend elfogadása
23/2020. (VI. 29.) nk-i határozat: belső ellenőrzési beszámoló
24/2020. (VI. 29.) nk-i határozat: belső kontrollrendszerről szóló nyilatkozat
25/2020. (VI. 29.) nk-i határozat: óvoda 2019. évi zárszámadása
26/2020. (VI. 29.) nk-i határozat: óvoda 2019. évi pénzmaradványa
27/2020. (VI. 29.) nk-i határozat: beszámolók elfogadása
28/2020. (VI. 29.) nk-i határozat: befektetési szabályzat elfogadása
29/2020. (VI. 29.) nk-i határozat: HEP felülvizsgálat
30/2020. (VI. 29.) nk-i határozat: polgármesteri döntések tudomásul vétele
31/2020. (VI. 29.) nk-i határozat: Vasivíz Zrt. térítésmentes vagyonátadás
32/2020. (VI. 29.) nk-i határozat: BM pályázat járdafelújítás
33/2020. (VI. 29.) nk-i határozat: BM pályázat önkormányzati hivatal felújítása
34/2020. (VI. 29.) nk-i határozat: Rádiótelefon-használat keretösszegének megállapítása

Szám: NK/12-2/2020

Készült: 1 példányban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:

Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. június 29. napján 18,11 órai kezdettel megtartott
nyilvános üléséről.

Az ülés helye:

Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal
Nemeskoltai Ügyfélszolgálatán
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:
22/2020. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat:
Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendet az alábbiak
szerint fogadta el:
NAPIRENDI PONTOK:
1. Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. évi költségvetési
rendeletének módosítása
Előadó: Farkas Imre polgármester
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2. Javaslat éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés
elfogadására
Előadó: Farkas Imre polgármester
3. Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. évi költségvetési
beszámolója, zárszámadási rendelet megalkotása
Előadó: Farkas Imre polgármester
4. Javaslat a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a
hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az
azokért fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet
megalkotására
Előadó: Farkas Imre polgármester
5. Javaslat a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi
juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló
önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: Farkas Imre polgármester
6. Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális
igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól, azok
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2016. (XI. 25.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Farkas Imre polgármester
7. Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közművelődési
feladatokról szóló 6/2019. (VI. 18.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Farkas Imre polgármester
8. Javaslat Befektetési Szabályzat elfogadására
Előadó: Farkas Imre polgármester
9. Javaslat Nemeskolta község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának
felülvizsgálatára
Előadó: Farkas Imre polgármester
10. Vegyes ügyek
Előadó: Farkas Imre polgármester
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
II.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. NEMESKOLTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ–TESTÜLETE 2019.
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA
Előadó: Farkas Imre polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Farkas Imre polgármester javasolja az előterjesztés megtárgyalását és a rendelet elfogadását.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– megalkotta a következő rendeletét:
Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló
1/2019. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról.
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
2. JAVALAT ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ELFOGADÁSÁRA
Előadó: Farkas Imre polgármester

ÉS

ÉVES

ÖSSZEFOGLALÓ

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Farkas Imre polgármester ismerteti az előterjesztést, kéri a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
23/2020. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat:
Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzési
feladatok ellátására megbízott SZAHK-ÉRTELEM Bt. által készített „Éves ellenőrzési
jelentés 2019.” beszámolót – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadja.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
3. NEMESKOLTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ–TESTÜLETE 2019.
ÉVI KÖLTSÉGVETÉI BESZÁMOLÓJA, ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET
MEGALKOTÁSA
Előadó: Farkas Imre polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Farkas Imre polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. Javasolja az előterjesztés
megtárgyalását és az I. számú határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
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24/2020. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Nemeskolta Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete megtárgyalta a belső
kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatot, melynek tartalmát az abban
foglaltak alapján elfogadja.
2./ A Képviselő-testület megtárgyalta a Sorkifaludi Bokréta Óvoda vezetője által
készített, a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatot, melynek
tartalmát az abban foglaltak alapján elfogadja.
Felelős:
polgármester, intézményvezető
Határidő:
azonnal
Farkas Imre polgármester javasolja a II. számú határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
25/2020. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sorkifaludi Bokréta
Óvoda 2019. évi költségvetési beszámolóját a határozat 1-27. mellékletét képező
mérlegek és kimutatások szerint jóváhagyja az alábbiak szerint:
a) Kiadási főösszegét
46.257.428,- Ft, melyből
aa) Költségvetési kiadások
46.257.428,- Ft,
ebből:
1. személyi juttatások:
25.277.243,- Ft
2. munkaadókat terhelő
járulékok és szociális hozzájárulási adó:
5.966.636,- Ft
3. dologi kiadások:
15.013.549,- 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.
b) Bevételi főösszegét
46.294.354,- Ft, melyből:
ba) finanszírozási bevételek:
35.744.222,- Ft
bb) felhalmozási célú támogatások Áht. belülről: 0 Ft
bc) maradvány igénybevétel
2.730.805,- Ft
bd) működési bevételek:
10.550.132 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: 6 fő.
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2./ A Társulási Tanács a Társulás 2019. évi költségvetési beszámolóját a határozat 127. mellékletét képező mérlegek és kimutatások szerint jóváhagyja az alábbiak
szerint:
a)
Kiadási főösszege
41.638.487,- Ft, melyből
aa) Költségvetési kiadások
8.625.070,- Ft,
ebből:
1. személyi juttatások:
0 Ft
2. munkaadókat terhelő
járulékok és szociális hozzájárulási adó:
0 Ft
3. dologi kiadások:
8.625.070- 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
33.013.417,- Ft.
b) Bevételi főösszege
41.664.358,- Ft, melyből:
Ebből:
ba) költségvetési bevétel
41.599.548,- Ft
1) működési célú támogatások Áht. belül: 41.599.548,- Ft
2) felhalmozási célú támogatások Áht. belülről:
0 Ft
3) közhatalmi bevételek:
0 Ft
4) működési bevételek:
506.252 Ft
5) felhalmozási bevételek:
0 Ft
6) működési célú átvett pénzeszközök:
0 Ft
7) felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
0 Ft
bb) Finanszírozási bevétel
64.810- Ft
c) Általános tartalék:
0 Ft
d) Céltartalék:
0 Ft
e) Beruházások:
0 Ft
f) Felújítások:
0 Ft
g) Bevételi előirányzata
41.573.677 Ft
h) Kiadási Előirányzata
41.573.677 Ft
i) Módosított pénzmaradványa
25.871 Ft
j) Mérlegfőösszege
25.850,- Ft melyből
Eszközök:
ja) Pénzeszközök
25.850,- Ft
jb) Befektetett eszközök
0 Ft
jc) Forgóeszközök
25.850,- Ft
Források:
25.850,- Ft
jd) Saját tőke
25.850,- Ft
je) Elhatárolások
0 Ft
jf) Kötelezettségek
0 Ft
k) Költségvetési engedélyezett létszámkeret:
0 fő
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
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Farkas Imre polgármester javasolja a III. határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
26/2020. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat:
Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sorkifaludi Bokréta
Óvoda 2019. évi pénzmaradványát 36.926 Ft összegben elfogadja, a
kötelezettségvállalással terhelt részt a szállítói számlák fedezetéül biztosítja, a szabad
pénzmaradvány felhasználását pedig a 2020. évi működési kiadások fedezetére
biztosítja.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
Farkas Imre polgármester javasolja, hogy az előterjesztéshez mellékleteként csatolt
mérlegeket és kimutatásokat az előterjesztés szerinti formában és tartalommal fogadja el a
Képviselő-testület. Javasolja a IV. számú határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
27/2020. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat:
Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (2) bekezdése alapján - az előterjesztés
mellékleteként - bemutatott mérlegeket és kimutatásokat az előterjesztés szerinti
formában és tartalommal elfogadja.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
Farkas Imre polgármester javasolja az előterjesztés szerinti rendelet megalkotását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– megalkotta a következő rendeletét:
Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
Nemeskolta Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról.
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
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4. JAVASLAT A HÁZASSÁGKÖTÉS LÉTESÍTÉSÉNEK HIVATALI HELYISÉGEN
KÍVÜLI, VALAMINT A HIVATALI MUNKAIDŐN KÍVÜL TÖRTÉNŐ
ENGEDÉLYEZÉSÉNEK
SZABÁLYAIRÓL,
VALAMINT
AZ
AZOKÉRT
FIZETENDŐ DÍJAK MÉRTÉKÉRŐL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MEGALKOTÁSÁRA
Előadó: Farkas Imre polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólás:
Farkas Imre polgármester ismerteti a kiküldött előterjesztés tartalmát és javasolja a rendelet
megalkotását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint
a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint
az azokért fizetendő díjak mértékéről.
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
5. JAVASLAT A SORKIFALUDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN
FOGLALKOZTATOTT KÖZTISZTVISELŐKET MEGILLETŐ SZOCIÁLIS,
JÓLÉTI, KULTURÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI JUTTATÁSOKRÓL, VALAMINT
SZOCIÁLIS
ÉS
KEGYELETI
TÁMOGATÁSOKRÓL
SZÓLÓ
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MEGALKOTÁSÁRA
Előadó: Farkas Imre polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Farkas Imre polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát és javasolja a rendelet
megalkotását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– megalkotta a következő rendeletét:
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Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról,
valamint szociális és kegyeleti támogatásokról.
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
6. NEMESKOLTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A
SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS AZ EGYES SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FORMÁK
HELYI SZABÁLYAIRÓL, AZOK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL ÉS A FIZETENDŐ
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ 20/2016. (XI. 25.) 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 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– megalkotta a következő rendeletét:
Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól,
azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló
20/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról.
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
7. NEMESKOLTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A
KÖZMŰVELŐDÉSI
FELADATOKRÓL
SZÓLÓ
6/2019.
(VI.
18.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA
Előadó: Farkas Imre polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Farkas Imre polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát és javasolja a rendelet
módosítását.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– megalkotta a következő rendeletét:
Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
a közművelődési feladatokról szóló
6/2019. (VI. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról.
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
8. JAVASLAT BEFEKTETÉSI SZABÁLYZAT 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 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
28/2020. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 69.§-a, és a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
szerinti felhatalmazás alapján a Nemeskolta Község Önkormányzatának Befektetési
Szabályzatát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, változtatás nélkül
jóváhagyja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester az 1. pontban írt Befektetési
Szabályzat aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
9. JAVASLAT
NEMESKOLTA
KÖZSÉG
PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATÁRA
Előadó: Farkas Imre polgármester

HELYI

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Farkas Imre polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát és javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
29/2020. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Javaslat
Nemeskolta Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára” című
előterjesztést megtárgyalta és a felülvizsgálatot követően a 2018-2023. évre vonatkozó
módosítással egységes szerkezetű Helyi Esélyegyenlőségi Programot az előterjesztés
melléklete szerinti formában és tartalommal jóváhagyja.
2./ A Képviselő-testület felkéri a Sorkifaludi Bokréta Óvoda óvodavezetőjét, hogy
gondoskodjon az elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programnak a saját
dokumentumaival történő összehangolásáról.
3./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy Nemeskolta község módosítással
egységes szerkezetű Helyi Esélyegyenlőségi Programját 2018-2023. az illetékes
szervek részére küldje meg.
Felelős:
polgármester, jegyző
Határidő:
azonnal, illetve folyamatos
10.VEGYES ÜGYEK
10.1. VESZÉLYHELYZET IDEJÉN HOZOTT POLGÁRMESTERI HATÁROZATOK
TUDOMÁSUL VÉTELE
Előadó: Farkas Imre polgármester
Hozzászólások:
Farkas Imre polgármester elmondja, hogy 2020. március 11. napjától 2020. június 18. napjáig
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 fenti időszakban a polgármester a képviselő-testület tagjainak előzetes
véleményével hozta meg határozatait és döntött rendelet módosításáról, hatályon kívül
helyezéséről. Javasolja, hogy a képviselő-testület vegye tudomásul az 1-18. szám alatt hozott
polgármesteri határozatokat, valamint a 4/2020. (V. 28.) önkormányzati rendeletet. Kéri a
képviselő-testület döntését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
30/2020. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat:
Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a 2020.
március 11. napjától 2020. június 18. napjáig elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt 1-18.
szám alatt hozott polgármesteri határozatokat, valamint a 4/2020. (V. 28.)
önkormányzati rendeletet.
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Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

10.2.VASIVÍZ ZRT. TÉRÍTÉSMENTES VAGYONÁTADÁS
Előadó: Farkas Imre polgármester
Hozzászólások:
Farkas Imre polgármester előadja, hogy a Vasivíz Zrt. megkeresést küldött az
önkormányzathoz térítésmentes vagyonátadással kapcsolatban. Javasolja a képviselőtestületnek az ülésen ismertetett megállapodások elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
31/2020. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a VASIVÍZ Zrt-vel
(9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19.) kötendő térítésmentes víziközmű-vagyon
átadásáról szóló megállapodásokat az előterjesztett formában és tartalommal
megtárgyalta és azokat jóváhagyja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a térítésmentes víziközművagyon átadásáról szóló megállapodások aláírására.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet
értesítse.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
10.3.TÁJÉKOZTATÁS TOP PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATBAN
Előadó: Farkas Imre polgármester
Hozzászólások:
Farkas Imre polgármester előadja, hogy megtörtént a kivitelezői szerződés megkötése a Vasi
Opus Kft., beadásra került a többlettámogatási igény is. A saját erő összege kb. 2.000.000 Ft
összeg, amit az önkormányzat 2020. évi költségvetéséből kell biztosítani. Vannak olyan
részei a fejlesztésnek, amit az önkormányzat saját erőből tud megvalósítani, így a
mozgássérült szociális helyiség kialakítása, mozgássérült járda és közlekedő megépítése. A
szociális helyiség készültségi foka kb. 70%.
A tájékoztatást a Képviselő-testület határozathozatal nélkül tudomásul vette.
10.4.ÖNKORMÁNYZATI
FELADATELLÁTÁST
TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA
Előadó: Farkas Imre polgármester

SZOLGÁLÓ

FEJLESZTÉSEK

Hozzászólások:
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Farkas Imre polgármester elmondja, hogy a Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 2. pont
a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra
szóló pályázati felhívás. Ahogy a korábbi években, úgy az idei évben is lehetőség van
kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítására, belterületi utak,
járdák, hidak felújítására. Ennek megfelelően javaslom, hogy kerüljön benyújtásra pályázat a
c) pályázati alcél megvalósítása érdekében, az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező
helyi járdák, Nemeskolta 173/4., 173/5., 173/6., 173/7., 173/9. és 173/11. hrsz-ú ingatlanok
felújítására. A járdák felújításának tervezett költsége összesen 100%, bruttó 14.311.344 Ft,
maximálisan igényelhető támogatás 85% bruttó 12.164.643 Ft, önrész 15% bruttó 2.146.701 Ft.
Az önkormányzat a saját erő összegét az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendeletében az általános tartalék terhére biztosítaná.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
32/2020. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a
továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra szóló pályázati felhívás alapján
pályázatot nyújt be c) pályázati alcél megvalósítása érdekében, a kizárólagos
tulajdonát képező helyi járdák, Nemeskolta 173/4., 173/5., 173/6., 173/7., 173/9. és
173/11. hrsz-ú ingatlanok felújítására és elrendeli a pályázati dokumentáció, illetve az
ahhoz szükséges mellékletek elkészítését.
2./ A járdák beruházásának tervezett költsége:
Összesen 100%: bruttó 14.311.344 Ft
Igényelt támogatás 85%: bruttó 12.164.643 Ft
Önrész 15%: bruttó: 2.146.701 Ft
3./ A Képviselő-testület a saját erő összegét, összesen bruttó 2.146.701 Ft, azaz bruttó
kettőmillió-egyszáznegyvenhatezer-hétszázegy forint összeget az önkormányzat
2020. évi költségvetéséről szóló rendeletében a tartalék tételsor terhére biztosítja.
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert és a jegyzőt a pályázat és a
pályázathoz szükséges nyilatkozatok aláírására, valamint a pályázat kedvező
elbírálása esetén a támogatási szerződés aláírására.
Felelős:
polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal
3./ 2020. évi költségvetési rendelet
4./ 2020. július 10.
9.2. ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK
TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁHOZ HOZZÁJÁRULÁS
Előadó: Farkas Imre polgármester
Hozzászólások:
13

Farkas Imre polgármester elmondja, hogy a Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 2. pont
a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra
szóló pályázati felhívás keretében lehetőség van a közös önkormányzati hivatali épület
felújítására is. Az ingatlan Nemeskolta Község Önkormányzata 32/100 arányú és Sorkifalud
Község Önkormányzata 68/100 arányú osztatlan közös tulajdonát képezi. A felújításának
tervezett költsége összesen 100%, bruttó 23.956.691 Ft, maximálisan igényelhető támogatás
bruttó 22.758.856 Ft, önrész bruttó 1.197.835 Ft. Javasolja, hogy Nemeskolta Község
Önkormányzata a tulajdoni hányad alapján biztosítson a saját erő összegéhez anyagi
fedezetet 383.307 Ft összeg erejéig, melyet az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendeletében az általános tartalék terhére biztosítaná. Kéri a képviselőtestület döntését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
33/2020. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja
ahhoz, hogy Sorkifalud Község Önkormányzata a Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II.
2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatásra szóló pályázati felhívás alapján pályázatot nyújtson be ad) pályázati
alcél megvalósítása érdekében, a Sorkifalud 1. hrsz-ú, természetben 9774 Sorkifalud,
Kossuth L. u. 30. sz. alatti ingatlan felújítására.
2./ A Képviselő-testület a saját erő összegét, összesen bruttó 383.307 Ft, azaz bruttó
háromszáznyolcvanháromezer-háromszázhét forint összeget az önkormányzat 2020.
évi költségvetéséről szóló rendeletében az általános tartalék tételsor terhére biztosítja
és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal
9.3. JAVASLAT RÁDIÓTELEFON KERETÖSSZEGÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRA
Előadó: Farkas Imre polgármester
Hozzászólások:
Farkas Imre polgármester a napirend megtárgyalásához átadja a szót Tóth István
alpolgármesternek. Bejelenti személyes érintettségét, és jelzi, hogy nem kíván részt venni a
döntéshozatalban.
Tóth István alpolgármester elmondja, hogy szükséges a rádiótelefon keretösszegek
képviselő-testület által történő jóváhagyása, ezért szükséges a polgármester rádiótelefon
keretösszegének megállapítása. Javasolja, hogy a keretösszeget 10.000,- Ft-ban állapítsák
meg.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
34/2020. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat:
Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. január 1. napjától a
polgármester rádiótelefon használatának havi keretösszegét 10.000 Ft-ban határozza
meg.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
9.4. TÁJÉKOZTATÁS
Előadó: Farkas Imre polgármester
Hozzászólások:
Farkas Imre polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület a 2019. október 29-i ülésén
tárgyalta az alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítését. Az alpolgármester az ülésen
teljes egészében lemondott a tiszteletdíjáról és a költségtérítéséről, azokat elkövetkezendő
években sem kívánta és kívánja felvenni. Az Mötv. 80.§ (2) bekezdése szerint: „A
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg
úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja
90%-át. A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy
meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával
lemondhat.” Az Mötv. 80.§ (3) bekezdése alapján „A társadalmi megbízatású
alpolgármester havonta a tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű
költségtérítésre jogosult.” A polgármesternek szükséges javaslatot tennie az
alpolgármester tiszteletdíjára és költségtérítésére, így elmondja, hogy az alpolgármester
tiszteletdíjára 105.000 Ft összegben, míg az alpolgármester költségtérítésére 15.750 Ft
összegben tett volna javaslatot. Kéri a képviselő-testületet a tájékoztatás
tudomásulvételére.
A Képviselő-testület a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vette.
Több kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Farkas Imre polgármester a nyilvános
képviselő-testületi ülést 19,15 órakor bezárta.
K. m. f.

Farkas Imre
polgármester s.k.

Dr. Varga Krisztina
jegyző s.k.
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