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Farkas Imre
Tóth István
Hullmann Róbert
Sebestyén Antal
Tóth Zoltán

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
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Tanácskozási joggal megjelentek:
Dr. Varga Krisztina jegyző, jegyzőkönyvvezető

(1 fő)

Lakossági érdeklődő:
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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:
41/2020. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat:
Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendet az alábbiak
szerint fogadta el:
NAPIRENDI PONTOK:
1. Javaslat a temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet sírhely
megváltási díjainak felülvizsgálatára
Előadó: Farkas Imre polgármester
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2. Beszámoló Nemeskolta község környezeti állapotáról
Előadó: Farkas Imre polgármester
3. Javaslat falugondnok 2019. évi beszámolójának elfogadására
Előadó: Farkas Imre polgármester
4. Falugondnok továbbképzési kötelezettsége
Előadó: Farkas Imre polgármester
5. Javaslat Falugondnoki szolgáltatás Gépjármű Üzemeltetési Szabályzat
elfogadására
Előadó: Farkas Imre polgármester
6. Javaslat Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat pályázati felhívásának
elfogadására
(Szóbeli előterjesztés.)
Előadó: Farkas Imre polgármester
7. Vegyes ügyek
Előadó: Farkas Imre polgármester
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
II.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. JAVASLAT
A
TEMETŐKRŐL
ÖNKORMÁNYZATI
RENDELET
FELÜLVIZSGÁLATÁRA
Előadó: Farkas Imre polgármester

ÉS
A
SÍRHELY

TEMETKEZÉSRŐL
SZÓLÓ
MEGVÁLTÁSI
DÍJAINAK

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:
42/2020. (IX. 22.) 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
2. BESZÁMOLÓ NEMESKOLTA KÖZSÉG KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL
Előadó: Farkas Imre polgármester
Hozzászólások:
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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:
43/2020. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat:
Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemeskolta község
környezeti állapotáról szóló 2020. évi beszámolót – az előterjesztés szerinti
tartalommal – elfogadja.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
3. JAVASLAT FALUGONDNOK 2019. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELFOGADÁSÁRA
Előadó: Farkas Imre polgármester
Hozzászólások:
Farkas Imre polgármester javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
Tóth Zoltán képviselő bejelenti személyes érintettségét és jelzi, hogy a döntéshozatalban
nem kíván részt venni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a
következő határozatot:
44/2020. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth Zoltán
falugondnoknak a Falugondnoki Szolgálat 2019. évben végzett tevékenységéről szóló
beszámolóját elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a falugondnokot a döntésről
értesítse.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
4. FALUGONDNOK TOVÁBBKÉPZÉSI KÖTELEZETTSÉGE
Előadó: Farkas Imre polgármester
Hozzászólások:
Farkas Imre polgármester javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
Tóth Zoltán képviselő bejelenti személyes érintettségét és jelzi, hogy a döntéshozatalban
nem kíván részt venni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a
következő határozatot:
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45/2020. (IX. 22.) 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 mentesül a továbbképzési kötelezettség alól,
tekintettel arra, hogy a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséhez öt évnél
rövidebb ideje van hátra.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére és a falugondnok kiértesítésére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
5. JAVASLAT FALUGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI
SZABÁLYZAT ELFOGADÁSÁRA
Előadó: Farkas Imre polgármester
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:
46/2020. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat:
Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a falugondnoki
Szolgáltatás Gépjármű Üzemeltetési Szabályzatát az előterjesztés szerinti formában és
tartalommal elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a Szabályzat aláírására.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
6. JAVASLAT BURSA HUNGARICA
FELHÍVÁSÁNAK ELFOGADÁSÁRA
(Szóbeli előterjesztés.)
Előadó: Farkas Imre polgármester

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

PÁLYÁZATI

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
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.
5

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 2021. évre szóló pályázati fordulójához.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
47/2020. (IX. 22.) 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 2021. évi pályázati fordulójához.
2./ A Képviselő-testület a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. 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 2021. 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.
Felelős:
polgármester, jegyző
Határidő:
2020. október 1., egyebekben ütemterv szerint
7. VEGYES ÜGYEK
7.1. A KERÉKPÁRPIHENŐ PÁLYÁZAT KÖLTSÉGEIHEZ HOZZÁJÁRULÁS
Előadó: Farkas Imre polgármester
Hozzászólások:
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Farkas Imre polgármester elmondja, hogy a VP6-19.2.1-69.8.1.1-17 kódszámú Pannon Térség
Fejlesztő Egyesület – Pannon Élmény Program-komplex tematikus turisztikai fejlesztések
megvalósítása támogatási program keretein belül benyújtott kerékpár pihenő pályázat
önrésze keretében Nemeskolta Község Önkormányzata, mint konzorciumvezető fizette meg
a projektmenedzsment 442.559 Ft összegű, illetve a térképes kiadvány 317.500 Ft összegű
költségét, amelyből az önkormányzatok által biztosítandó önrész összege összesen 152.012
Ft. Ebből Nemeskolta Község Önkormányzatát terhelő összeg lakosságszám-arányosan
25.560 Ft, amely pénzeszközt javasol biztosítani az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
szóló önkormányzati rendeletében az általános tartalék terhére. Kéri a képviselő-testület
döntését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
48/2020. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat:
Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testülete a VP6-19.2.1-69.8.1.1-17
kódszámú Pannon Térség Fejlesztő Egyesület – Pannon Élmény Program-komplex
tematikus turisztikai fejlesztések megvalósítása támogatási program keretein belül
benyújtott kerékpár pihenő pályázat projektmenedzsmentnek és a térképes kiadvány
megjelentetésének költségeihez – a kötelezően biztosítandó önrészként –
lakosságszám arányában 25.560 Ft összegű pénzeszközt biztosít az önkormányzat
2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében az általános tartalék
terhére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
7.2. DÖNTÉS NEMESKOLTAI SZEMÉTTELEPPEL KAPCSOLATBAN
Előadó: Farkas Imre polgármester
Hozzászólások:
Farkas Imre polgármester elmondja, hogy a Nemeskolta 02/23. hrsz-ú, fásított terület
megnevezésű ingatlan tekintetében 10 fő társtulajdonos, az ingatlan területének kb. 50%-a
nyilatkozott arról, hogy térítésmentesen Nemeskolta Község Önkormányzata részére
tulajdonba adná a nemeskoltai „szeméttelepként” elhíresült ingatlant. Amennyiben
önkormányzati tulajdonba kerülne a nevezett ingatlan, úgy esetleges pályázati forrásból
megoldható lenne a szeméttelep felszámolása. Kéri a képviselő-testületet, hatalmazza fel,
hogy dr. Forintos Éva ügyvédtől árajánlatot kérjen a szerződés tervezetének elkészítésére és
lebonyolítására, illetve Kupi Zoltán földmérőtől szintén árajánlatot kérjen a feladat
elvégzésére. 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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49/2020. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat:
Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Imre
polgármestert, hogy a Nemeskolta 02/23. hrsz-ú, fásított terület megnevezésű
ingatlan 10 fő társtulajdonosa által Nemeskolta Község Önkormányzatára ingyenesen
átruházandó tulajdoni hányadok tekintetében kötendő szerződés és lefolytatandó
ingatlan-nyilvántartási eljárás költségei vonatkozásában dr. Forintos Éva ügyvédtől
és Kupi Zoltán földmérőtől árajánlatot kérjen be.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
7.3. JÁRDAÉPÍTÉS BESZERZÉSI ELJÁRÁSA
Előadó: Farkas Imre polgármester
Hozzászólások:
Farkas Imre polgármester elmondja, hogy a Magyar Falu Programból Nemeskolta Község
Önkormányzata 4.999.940 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert szilárd
burkolatú járda javításához, felújításához szükséges anyagok beszerzésére a Nemeskolta
173/10. és 173/1. hrsz-ú, Szabadság utcai járdaszakaszok tekintetében. Ez az összeg kizárólag
a járdafelújítás anyagköltségére számolható el. Javasolja az ülésen kiosztott ajánlattételi
felhívás elfogadását és kiküldését a következő cégek számára: Szabó és Fia Tüzép Kft.: (9700
Szombathely, Pálya utca 5., e-mail: szombathely@szabotuzep.hu), Szabó és Társa Tüzép Kft.
(9800 Vasvár, HRSZ 154., e-mail: info@szabotuzep.hu) és Verasztó és Társa Kft. VPV
Naturkert (9700 Szombathely, Söptei u. 2010/6. hrsz., e-mail: vpv@vpv.hu). Kéri a képviselőtestületet az ajánlattételi felhívás elfogadására azzal, hogy az a felsorolt cégek részére
kerüljön kiküldésre.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
50/2020. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat
Beszerzési Szabályzatának előírásai alapján a „Nemeskolta Szabadság utcai
járdafelújítás” című anyagbeszerzésre vonatkozó beszerzési eljárást megindító
ajánlattételi felhívást – az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és formában –
elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívás
alapján az alábbi cégektől kérjen be árajánlatokat:
- Szabó és Fia Tüzép Kft. (9700 Szombathely, Pálya utca 5., e-mail:
szombathely@szabotuzep.hu),
- Szabó és Társa Tüzép Kft. (9800 Vasvár, HRSZ 154., e-mail: info@szabotuzep.hu)
- Verasztó és Társa Kft. VPV Naturkert (9700 Szombathely, Söptei u. 2010/6. hrsz., email: vpv@vpv.hu).
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beszerzési eljárás
megindítására és a szükséges intézkedések megtételére.
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Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal, illetve a felhívás kiküldésére 2020. szeptember 30.

7.4. TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00009. AZONOSÍTÓ SZÁMÚ, „KÖZÖSSÉGI HÁZ
ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NEMESKOLTÁN” CÍMŰ PROJEKTBEN
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ALÁÍRÁSÁRA FELHATALMAZÁS
Előadó: Farkas Imre polgármester
Hozzászólások:
Farkas Imre polgármester elmondja, hogy a TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00009. azonosító számú,
„Közösségi Ház energetikai korszerűsítése Nemeskoltán” című projekttel kapcsolatban a Vas
Megyei Önkormányzat, mint projektmenedzser jelezte, hogy a többlettámogatási igényét az
önkormányzatnak elbírálták és várhatóan az elkövetkezendő hetekben megkapja a 4.989.936
Ft összegű többlettámogatást. Az Irányító Hatóság a műszaki tartalom módosítását már
2020. augusztus 28. napján elfogadta. A Vasi Opus Kft-vel 2020. május 28. napján kötött
vállalkozói szerződés 13. pontjában foglaltak szerint, ha az irányító hatóság az
önkormányzat költségnövekmény támogatás iránti kérelmét és a műszaki tartalom
módosítását elfogadja, a hatályba léptető záradék aláírásra kerülhet. Miután az
elkövetkezendő hetekben sor kerül a támogatási szerződés módosítás aláírására, így kéri a
képviselő-testületet, hogy hatalmazza fel a polgármestert a vállalkozási szerződés hatályba
léptető záradékának aláírására, hogy a kivitelezés megkezdődhessen. Kéri a képviselőtestület döntését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
51/2020. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat:
Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00009. azonosító számú, „Közösségi Ház
energetikai korszerűsítése Nemeskoltán” című projekt keretében a Vasi Opus Kft-vel
a teljes kivitelezésre 2020. május 28. napján kötött vállalkozói szerződés hatályba
léptető záradékának aláírására azzal, hogy a záradék aláírását megelőzően kerüljön
sor az Irányító Hatósággal a támogatási szerződés módosítására.
Felelős:
polgármester
Határidő:
támogatási szerződés módosításának aláírását követő 8 nap
7.5. KÖNYVTÁRBA ESZKÖZÖK BESZERZÉSE
Előadó: Farkas Imre polgármester
Hozzászólások:
Farkas Imre polgármester elmondja, hogy a nemeskoltai kultúrházba a központi
költségvetésből nyújtott támogatás terhére legfeljebb 700.000 Ft összeg erejéig szükséges
lenne erősítő berendezés és 1 db hűtőszekrény beszerzése.
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Javasolja, hogy a képviselő-testület a beszerzés fedezetét az önkormányzat 2020. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben az általános tartalék terhére biztosítsa.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
52/2020. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat:
Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemeskoltai kultúrházba
erősítő berendezés és 1 db hűtőszekrény beszerzéséhez legfeljebb 700.000 Ft
összegben fedezetet biztosít az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendeletben az általános tartalék terhére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
Több kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Farkas Imre polgármester a nyilvános
képviselő-testületi ülést 18,20 órakor bezárta.
K. m. f.

Farkas Imre
polgármester s.k.

Dr. Varga Krisztina
jegyző s.k.
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