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

JEGYZŐKÖNYV
Készült Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. október 19-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Határozatok:
53/2020. (X. 19.) nk-i határozat: napirend elfogadása
54/2020. (X. 19.) nk-i határozat: az avar és kerti hulladék égetéséről szóló önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelettervezet
55/2020. (X. 19.) nk-i határozat: járdafelújítás anyagköltségére vonatkozó árajánlat elfogadása
56/2020. (X. 19.) nk-i határozat: óvodai közalkalmazott béréhez fedezet biztosítása

Szám: NK/12-5/2020

Készült: 1 példányban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:

Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. október 19. napján 9,00 órai kezdettel megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről.

Az ülés helye:

Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal
9774 Sorkifalud, Kossuth u. 30.

Jelen vannak:

Farkas Imre
Tóth István
Hullmann Róbert
Tóth Zoltán

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
(4 fő)

Tanácskozási joggal megjelentek:
Dr. Varga Krisztina jegyző megbízottjaként
Szücs Ildikó ügyintéző, 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:
53/2020. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat:
Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendet az alábbiak
szerint fogadta el:
NAPIRENDI PONTOK:
1. Javaslat Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és
kerti hulladék égetéséről szóló 7/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről
Előadó: Farkas Imre polgármester
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2. A Magyar Falu Program keretében megvalósuló járdajavításra érkezett
anyagbeszerzési árajánlat elfogadása
(Szóbeli előterjesztés.)
Előadó: Farkas Imre polgármester
3. Vegyes ügyek
Előadó: Farkas Imre polgármester
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
II.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. JAVASLAT NEMESKOLTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉRŐL SZÓLÓ
7/2014. (III. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HATÁLYON KÍVÜL
HELYEZÉSÉRŐL
Előadó: Farkas Imre polgármester
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:
54/2020. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az avar és kerti
hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendelettervezetet az előterjesztés szerinti
tartalommal és formában megtárgyalta és azt jóváhagyja.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt
rendelettervezetet véleményezés céljából küldje meg a Vas Megyei Kormányhivatal
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Osztálya részére.
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban foglaltak alapján
véleményezett rendelettervezetet a képviselő-testület soron következő ülésére
terjessze elő.
Felelős: polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal
3./ 2020. december 31.
2. A
MAGYAR
FALU
PROGRAM
KERETÉBEN
MEGVALÓSULÓ
JÁRDAJAVÍTÁSRA
ÉRKEZETT
ANYAGBESZERZÉSI
ÁRAJÁNLAT
ELFOGADÁSA
Előadó: Farkas Imre polgármester
Hozzászólások:
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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. A képviselő-testület 2020. szeptember 22-i
ülésen elfogadásra került az ajánlattételi felhívás, amelyet a következő cégek számára
küldtünk ki: 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). A megkeresésre egy árajánlat érkezett a Szabó és Társa
Tüzép Kft-től bruttó 5.323156 Ft összegről. Elmondja, hogy a pályázatból 4.999.940 Ft összeg
áll rendelkezésre az anyagbeszerzésre, míg 323.216 Ft összeget az önkormányzat 2020. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet általános tartaléka terhére tud biztosítani a
képviselő-testület. Kéri a képviselő-testületet, hogy az ajánlattételi eljárást nyilvánítsa
érvényesnek és eredményesnek, a szállítói szerződés a Szabó és Társa Tüzép Kft. (9800
Vasvár, HRSZ 154., e-mail: info@szabotuzep.hu), mint nyertes ajánlattevővel kerüljön
megkötésre bruttó 5.323.156 Ft összegben. Kéri a képviselő-testület döntését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
55/2020. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
Beszerzési Szabályzatának előírásai alapján a Nemeskolta 173/10. és 173/1. hrsz-ú,
Szabadság utcai járdaszakaszok anyagbeszerzésére vonatkozó beszerzési eljárásban
Szabó és Társa Tüzép Kft. (9800 Vasvár, HRSZ 154., e-mail: info@szabotuzep.hu) által
benyújtott 1 db árajánlatot érvényesnek tekinti, így a beszerzési eljárást
eredményesnek nyilvánítja.
2./ A Képviselő-testület elfogadja a Szabó és Társa Tüzép Kft. (9800 Vasvár, HRSZ
154., e-mail: info@szabotuzep.hu) által adott, az 1. pontban írt anyagbeszerzésre
vonatkozó bruttó 5.323.156 Ft, azaz bruttó ötmillió-háromszázhuszonháromezeregyszázötvenhat forint összegű árajánlatot, valamint a beszerzési eljárás nyertesének
a Szabó és Társa Tüzép 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
szállítói szerződést megkösse.
4./ A Képviselő-testület az 1. pontban írt anyagbeszerzésből 4.999.940 Ft összeg
fedezetét az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendeletben a pályázat költségvetése terhére, míg 323.216 Ft összeg fedezetét az
önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben az
általános tartalék terhére biztosítja.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal, illetve 2020. október 30. a szerződés megkötésére
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3. VEGYES ÜGYEK
3.1. SORKIFALUDI
BOKRÉTA
ÓVODÁBA
ALKALMAZÁSÁHOZ FEDEZET BIZTOSÍTÁSA
Előadó: Farkas Imre polgármester

KÖZALKALMAZOTT

Hozzászólások:
Farkas Imre polgármester elmondja, hogy szükséges a Sorkifaludi Bokréta Óvodába 1 fő
határozott idejű közalkalmazott alkalmazása a meglévő 2 fő óvodapedagógus mellé. A
központi költségvetési törvény alapján megállapított közalkalmazotti létszám az óvodában
2,7 fő, azonban a létszámhoz nyújtott állami feladatfinanszírozás nem biztosít fedezetet a
közalkalmazottak foglalkoztatásához, így ahhoz a fenntartó képviselő-testületeknek kell
fedezetet nyújtaniuk, ahogy arról a 2020. januári ülésükön is döntöttek. Az alkalmazásra
kerülő közalkalmazott bérét ennek megfelelően a 3 fenntartó képviselő-testületnek,
Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Nemeskolta Község
Önkormányzata Képviselő-testületének és Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselőtestületének kell biztosítania. Javasolja, hogy a határozott idejű 1 fő közalkalmazott
foglalkoztatásához a képviselő-testület biztosítson legfeljebb bruttó 128.898 Ft összegű
fedezetet lakosságszám arányában 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 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
56/2020. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat:
Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sorkifaludi Bokréta
Óvodába 2020. október 1. és 2020. december 31. közötti határozott időtartamra
alkalmazásra kerülő 1 fő közalkalmazott illetményéhez lakosságszám arányában
legfeljebb bruttó 128.898 Ft összegű fedezetet biztosít az önkormányzat 2020. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében az általános tartalék terhére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
Több kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Farkas Imre polgármester a nyilvános
képviselő-testületi ülést 9,20 órakor bezárta.
K. m. f.

Farkas Imre
polgármester s.k.

Dr. Varga Krisztina
jegyző s.k.

Készítette:
Szücs Ildikó
jegyzőkönyvvezető
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