NÁRAI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
16/2013

JEGYZŐKÖNYV

Nárai Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 20-án 17:00 órakor
tartott rendkívüli testületi üléséről
Határozatok:
84/2013. (XI.20.) sz. határozat
85/2013. (XI.20.) sz. határozat
86/2013. (XI.20.) sz. határozat
87/2013. (XI.20.) sz. határozat
88/2013. (XI.20.) sz. határozat
89/2013. (XI.20.) sz. határozat

Többfunkciós Szolgáltató Központ létesítésének
pályázatának ügye
Őrségi Vízrendezési Társulat működési hozzájárulás
kérelmének elutasítása
Szombathelyi Kistérség Társulási Megállapodásának
módosítása
Folyékony
hulladékszállítás
közszolgáltatási
szerződésre ajánlatkérés
Szilárd hulladékszállítás közszolgáltatási szerződésre
ajánlatkérés
Zárt ülés elrendelése

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Nárai Község Képviselő-testületének 2013. november 20-én 17:00 órakor a Jáki
Közös önkormányzati Hivatal Nárai Kirendeltségének tanácstermében tartott
rendkívüli nyilvános testületi üléséről.
Jelen vannak:
Németh Tamás
Németh Melinda
Hompasz Béla
Lóránth József
Szilágyiné Pompor Vilma

polgármester
jegyző
képviselő
képviselő
képviselő

Igazoltan távol vannak:
Dr. Tatai-Szabó Miklós
Giczi Gáborné
Koltay István

alpolgármester
képviselő
képviselő

Németh Tamás polgármester köszöntötte a képviselő-testületi tagokat. Megállapította a
polgármester, hogy a testület határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítésre Hompasz Béla és
Szilágyiné Pompor Vilma képviselőket kérte fel, amit a képviselő-testület egyhangúlag
elfogadott. Majd javaslatot tett az alábbi napirendi pontokra, melyeket a képviselők
egyhangúlag elfogadtak.

I. Napirend:
Többfunkciós Szolgáltató Központ létesítés pályázatának ügye

Előadó:
Németh Tamás
polgármester

Németh Tamás polgármester elmondta, hogy mint már az előző heti ülésen is beszámolt
róla, megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, vissza nem
térítendő, tehát 100 % támogatottságú a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről
szóló 103/2013. (XI.8) VM rendelet. Pályázni lehet többek között többfunkciós szolgáltató
központ építésére, jelen esetben egészségügyi centrum létesítésére maximum 25 millió forint
támogatással. Mivel a kiírás és a beadás között bő két hét áll rendelkezésre, ezért gyors ütemű
munkára van szükség, azaz kevés a gondolkodási idő. Igazából erről már korábban volt szó,
az anyag előkészített. A pályázatíró az előkészületekkel végzett, az építész tervek is hétfőre
készen lesznek.
Hompasz Béla képviselő szerint kockázatos a pályázat, ő nem szavazza meg.

Lóránth József képviselő kérdése, hogy ilyen nagy horderejű döntésnél hol van az
alpolgármester?
Szilágyiné Pompor Vilma képviselő válasza, hogy Budapesten van.
Hompasz Béla képviselő elmondta, hogy lesz még ilyen pályázat.
Miután további érdemi hozzászólás nem hangzott el, a beterjesztett 84/2013. (XI. 20.) számú
határozati javaslatot a képviselők 1 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 1 tartózkodással a
pályázat benyújtását elutasította:
84/2013. (XI. 20.) sz. Képviselő-testületi határozat
Nárai Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről
szóló 103/2013. (XI.8) VM rendelet alapján a többfunkciós közösségi épület pályázat
benyújtását elutasította.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Németh Tamás polgármester

Németh Tamás polgármester elmondta, hogy akkor így most nem lesz új orvosi rendelőnk.
Szilágyiné Pompor Vilma képviselő hozzászólásában elmondta, hogy az előző ülésen
először a költségvetésről kellett volna tárgyalni, és utána az iskolanyitás kérdéséről lehetett
volna felelősen szavazni.

Előadó:
Németh Tamás
polgármester

II. Napirend:
Egyebek

Németh Tamás polgármester elmondta, hogy az Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi
Társulat 169.818,- Ft hozzájárulást kér a működési költségeinek a biztosításához. A testület
megtárgyalta az előterjesztést, majd miután további érdemi hozzászólás nem hangzott el, a
beterjesztett 85/2013. (XI. 20.) számú határozati javaslatot a képviselők 4 egybehangzó igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadták el:
85/2013. (XI. 20.) sz. Képviselő-testületi határozat
Nárai Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi
Társulat (9700 Szombathely, Vasút u. 7.) működési költségeihez 169.818,- Ft-tal nem járul
hozzá.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Németh Tamás polgármester

Németh Tamás polgármester elmondta, hogy a Szombathelyi Kistérség a Társulási
Megállapodás módosításának elfogadását kéri a Képviselő-testülettől. A testület megtárgyalja
az előterjesztést, majd miután további érdemi hozzászólás nem hangzott el, a beterjesztett
86/2013. (XI. 20.) számú határozati javaslatot a képviselők 4 egybehangzó igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadták el:
86/2013. (XI.20.) sz. Képviselő-testületi határozat
1. Nárai Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szombathelyi Kistérség
Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítására” vonatkozó előterjesztést
megtárgyalta és a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása módosításokkal
egybeszerkesztett társulási megállapodását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti megállapodás
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal /az 1. pont vonatkozásában/
2013. december 31. / 2. pont vonatkozásában/
Németh Tamás polgármester elmondta, hogy a folyékony és szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatási szerződéseket felül kell vizsgálni és ajánlatokat szükséges bekérni.
A testület megtárgyalja az előterjesztést, majd miután további érdemi hozzászólás nem
hangzott el, a beterjesztett 87/2013. (XI. 20.) számú határozati javaslatot a képviselők 4
egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint
fogadták el:

87/2013. (XI.20.) Képviselő-testületi határozat
1./ Nárai Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési folyékony hulladék
gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására irányuló közszolgáltatási szerződés
megkötésének érdekében az előterjesztés mellékletében foglalt ajánlattételi felhívásnak
megfelelő tartalommal az alábbi cégektől kéri be az ajánlatokat:
- HEPI-HP Kft 9792 Bucsu, Rohonci u. 34.
- Szabó Norbert (9600 Sárvár, Cukorgyári u. 8.) egyéni vállalkozó
- Vasi Ja-Sa Kft. 9935 Szőce, Petőfi S. u. 7.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást nyújtó céggel megkösse a közszolgáltatási szerződést.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal
a közszolgáltatási szerződés megkötésére: 2013. december 31.

A testület megtárgyalja az előterjesztést, majd miután további érdemi hozzászólás nem
hangzott el, a beterjesztett 88/2013. (XI. 20.) számú határozati javaslatot a képviselők 4
egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint
fogadták el:
88/2013. (XI.20.) Képviselő-testületi határozat
1./ Nárai Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési szilárd hulladék
gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására irányuló közszolgáltatási szerződés
megkötésének érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvényben, valamint a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Kormányrendeletben előírt
rendelkezések alapján az alábbi 3 cégtől kérjen be ajánlatokat:
 Szova Zrt. (9700 Szombathely, Welther K. u. 4.),
 CELLI HUKE Hulladék Kezelési Kft. (9500Celldömölk Dr. Géfin Gy.tér.10.),
 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. (9900 Körmend, Rákóczi u. 5.)
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást nyújtó céggel megkösse a közszolgáltatási szerződést.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
a közszolgáltatási szerződés megkötésére: 2013. december 31.
Németh Tamás polgármester elmondta, hogy önkormányzati vagyont érintő kérdéssel
kapcsolatosan zárt ülés elrendelését javasolja.
A testület megtárgyalja az előterjesztést, majd miután további érdemi hozzászólás nem
hangzott el, a beterjesztett 90/2013. (XI. 20.) számú határozati javaslatot a képviselők 4
egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint
fogadták el:
90/2013. (XI.20.) Képviselő-testületi határozat
Nárai Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a zárt ülés elrendelését.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Németh Tamás polgármester

Szilágyiné Pompor Vilma képviselő kérése az, hogy a faluház felújítás költségkalkulációja
következő testületi ülésre legyen elkészítve.
Németh Tamás polgármester válaszában elmondta, hogy az idén nincsen rá pénz.

Majd ezt követően a polgármester kérdezte van-e még valakinek közérdekű kérdése,
bejelentenivalója. Mivel több napirendi pont nem lévén az ülést 17 óra 45 perckor bezárta.

K. m. f.

/:Németh Tamás:/
polgármester

/:Hompasz Béla:/
jkv. hitelesítő

/:Németh Melinda:/
jegyző

/:Szilágyiné Pompor Vilma:/
jkv. hitelesítő

Nárai község Polgármestere

MEGHÍVÓ

Nárai község Önkormányzati Képviselő-testülete
2013. november 20-án /szerda/ 17:00 órakor
Rendkívüli nyilvános ülést tart,
melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Nárai Kirendeltség nagyterme

NYILVÁNOS ÜLÉS NAPIRENDJE

1./
2./

Tárgy
Többfunkciós
Szolgáltató
pályázatának ügye
Egyebek

Központ

Előadó
létesítés Németh Tamás

Nárai, 2013. november 18.

…………………………………….
/:Németh Tamás:/
polgármester

