NÁRAI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
19/2013

JEGYZŐKÖNYV
Nárai Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 19-én 9:00 órakor
tartott testületi üléséről
Rendelet:
10/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet
11/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet
12/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet
13/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet

Határozatok:
93/2013. (XII.19.) sz. határozat
94/2013. (XII.19.) sz. határozat
95/2013. (XII.19.) sz. határozat
96/2013. (XII.19.) sz. határozat
97/2013. (XII.19.) sz. határozat
98/2013. (XII.19.) sz. határozat
99/2013. (XII.19.) sz. határozat
100/2013. (XII.19.) sz. határozat
101/2013. (XII.19.) sz. határozat
102/2013. (XII.19.) sz. határozat
103/2013. (XII.19.) sz. határozat
104/2013. (XII.19.) sz. határozat

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatás igénybevételéről és a
közterületek tisztán tartásáról
a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatásról
a szociális igazgatásról és a szociális ellátások
helyi szabályairól
a gyermekétkeztetés intézmény térítési díjának
megállapításáról

Beszámoló két ülés között
SZOMHULL szerződés elfogadása határozott időre
Folyékony hulladékszerződés elfogadása Szabó
Norbert vállalkozóval határozott időre
Stratégiai terv elfogadása 2014-2018 évre
Megállapodás módosítása
Masszázsszalon bérleti díja
2014. évi ülésterv elfogadása
Drácz Zoltán részére pályázatírás
Szombathelyi Kistérség Társulásáról
beszámolójának elfogadása
Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás beszámolójának elfogadása
Lakókörnyezet értékelése
Helyi adók alakulásáról beszámoló

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Nárai Község Képviselő-testületének 2013. december 19-én 9:00 órakor a Jáki
Közös önkormányzati Hivatal Nárai Kirendeltségének tanácstermében tartott
nyilvános testületi üléséről.
Jelen vannak:
Németh Tamás
Németh Melinda
Dr. Tatai-Szabó Miklós
Hompasz Béla
Koltay István
Lóránth József
Szilágyiné Pompor Vilma

polgármester
jegyző
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Igazoltan távol van:
Giczi Gáborné

képviselő

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

I. Napirend:
Beszámoló két ülés között történtekről

Előadó:
Németh Tamás
polgármester

Németh Tamás polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az önkormányzati hivatal előtető
építése folyamatban van. A harangláb elkészült, a vezérlés kiépítése és a harang felszerelése
2014-ben történik. A tanítói lakás felújítása a tél miatt tavaszig áll. Az elkészült játszótér
építésnél be van adva a kifizetési kérelem. Egyedül a parkház nincsen beadva, de az
arányosítás miatt csúszik. A Sárgaliliom Fesztiválra kiutalták a pénzt, úgyhogy rendbe van az
is. A plébánia épület felújítása is jó ütemben zajlik. Megnyertük a szabadtéri közösségi
színterek pályázatot, fedett színpad a parkban, és templom melletti pihenőpark. Tavasszal
meg kell csinálni. Miután további érdemi hozzászólás nem hangzott el, a beterjesztett
93/2013. (XII. 19.) számú határozati javaslatot a képviselők 6 egybehangzó igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadták el:
93/2013. (XII. 19.) sz. Képviselő-testületi határozat
Nárai Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester beszámolóját
a két ülés között történtekről.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Németh Tamás polgármester

II. Napirend:
Települési szilárd hulladék elszállítására adott ajánlatok
alapján döntés a szerződéskötésről

Előadó:
Németh Tamás
polgármester

Németh Tamás polgármester elmondta, hogy megtörtént a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés nyertes pályázójának kiválasztása. 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 kértünk be ajánlatokat:
 Szova Zrt. új neve SZOMHULL Nonprofit Kft. (9700 Szombathely, Welther K. u. 4.),
 CELLI HUKE Hulladék Kezelési Kft. (9500 Celldömölk Dr. Géfin Gy.tér.10.),
 Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. (9900 Körmend, Rákóczi u. 5.)
A legelőnyösebb ajánlatot a SZOMHULL Nonprofit Kft. adta.
A testület megtárgyalta az előterjesztést, majd miután további érdemi hozzászólás nem
hangzott el, a beterjesztett 94/2013. (XII. 19.) számú határozati javaslatot a képviselők 6
egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint
fogadták el:
94/2013. (XII. 19.) sz. Képviselő-testületi határozat
Nárai Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy Nárai Község
közigazgatási területére kiterjedően a hulladékgazdálkodási közszolgálati szerződés ellátási
kötelezettségét a SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (9700
Szombathely, Welther K. u. 4.) végezze határozott időtartamig 2014. január 1. napjától 2014.
december 31. napjáig.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgálati szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Németh Tamás polgármester

A szerződés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete.

III. Napirend:
Települési szilárd és folyékony hulladék elszállítására
adott ajánlatok alapján döntés szerződéskötésről

Előadó:
Németh Tamás
polgármester

Németh Tamás polgármester elmondta, hogy a Nárai Község Önkormányzata Képviselőtestülete a települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására irányuló
közszolgáltatási szerződés megkötésének érdekében az előterjesztés mellékletében foglalt
ajánlattételi felhívásnak megfelelő tartalommal az alábbi cégektől kért 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.
A nyertes ajánlattevő Szabó Norbert egyéni vállalkozó, aki a legelőnyösebb ajánlatot adta.
A testület megtárgyalja az előterjesztést, majd miután további érdemi hozzászólás nem
hangzott el, a beterjesztett 95/2013. (XII. 19.) számú határozati javaslatot a képviselők 6
egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint
fogadták el:

95/2013. (XII.19.) Képviselő-testületi határozat
1./ Nárai Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja, hogy a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására irányuló
közszolgáltatási szerződés ellátási kötelezettségét Nárai közigazgatási területére kiterjedően
Szabó Norbert (9600 Sárvár, Cukorgyári u. 8.) egyéni vállalkozó határozott ideig 2014. január
1. napjától 2016. december 31. napjáig végezze.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nem közművel összegyűjtött
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

A szerződés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete.

IV. Napirend:
Települési szilárd és folyékony hulladék elszállításával
kapcsolatos rendeletek elfogadása

Előadó:
Németh Tamás
polgármester

Németh Tamás polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a települési szilárd és folyékony
hulladék elszállításával kapcsolatos rendelettervezetek elkészültek.
A képviselők röviden megvitatják a tervezetet, majd miután érdemi hozzászólás nem hangzott
el, a beterjesztett 10/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendeletet a képviselők 6 egybehangzó
igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták. A rendelet a jegyzőkönyv 3.
számú mellékletét képezi.
6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv mellékletét képező
Nárai Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(XII.20.) önkormányzati
rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéről és
a közterületek tisztán tartásáról
A képviselők röviden megvitatják a tervezetet, majd miután érdemi hozzászólás nem hangzott
el, a beterjesztett 11/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendeletet a képviselők 6 egybehangzó
igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták. A rendelet a jegyzőkönyv 4.
számú mellékletét képezi.
6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv mellékletét képező
Nárai Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XII.20.) önkormányzati
rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
helyi közszolgáltatásról

V. Napirend:
Stratégiai terv 2014-2018. évre

Előadó:
Németh Tamás
polgármester

Németh Tamás polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a stratégiai tervet 2014-2018.
évre vonatkozóan szükséges elfogadni.
A testület megtárgyalja az előterjesztést, majd miután további érdemi hozzászólás nem
hangzott el, a beterjesztett 96/2013. (XII. 19.) számú határozati javaslatot a képviselők 6
egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint
fogadták el:
96/2013. (XII.19.) Képviselő-testületi határozat
Nárai Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2014-2018. évre vonatkozó
stratégiai tervet.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

A stratégiai terv a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.

VI. Napirend:
Szociális rendelet ügye

Előadó:
Németh Tamás
polgármester

Németh Tamás polgármester elmondta, hogy új szociális rendelet elfogadására lesz
szükség. 2014. január 1. naptól az önkormányzati segély kerül bevezetésre.
Németh Melinda jegyző tájékoztatást nyújtott a rendelettervezetről és a 2014. január 1.
naptól bekövetkező változásokról.
A képviselők röviden megvitatják a tervezetet, majd javasolták, hogy az önkormányzati
segély a Képviselő-testület hatáskörében maradjon, illetve úgy határozták meg a rendeletben,
hogy az önkormányzati segély akkor állapítható meg, ha kérelmező családjában az egy főre
jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
250 %-át, egyedül élő kérelmező esetében a 300 %-át. A beterjesztett 12/2013. (XII. 20.)
önkormányzati rendeletet a képviselők 5 igen szavazattal 1 tartózkodás és 0 ellenszavazattal
elfogadták. A rendelet a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi.
5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett a jegyzőkönyv mellékletét
képező Nárai Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013.(XII.20.)
önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi
szabályairól

VII. Napirend:
Egyebek

Előadó:
Németh Tamás
polgármester

Németh Tamás polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a térítés díj emelkedése miatt a
rendeletet szükséges módosítani.
A képviselők röviden megvitatják a tervezetet, majd miután érdemi hozzászólás nem hangzott
el, a beterjesztett 13/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendeletet a képviselők 6 egybehangzó
igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták. A rendelet a jegyzőkönyv 7.
számú mellékletét képezi.
6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv mellékletét képező
Nárai Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013.(XII.20.) önkormányzati
rendelete a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról
Németh Tamás polgármester elmondta, hogy a Nárai Sportkör és az önkormányzattal kötött
megállapodást szükséges módosítani. Az Önkormányzat megbízza a Sportkört a Nárai
temetőben felmerülő munkákat ellássa, ezen belül a zöldterületek folyamatos
karbantartásával, ápolásával, ravatalozó takarításával, az utak tisztán tartásával, télen hó
eltakarítással, valamint Nárai község teljes közigazgatási területén belül a zöldterületek
gondozásával, valamint egyéb karbantartási munkálatok elvégzésével. A megállapodás 2013.
október 16. napjától 2018. november 30. napjáig szól.
A testület megtárgyalja az előterjesztést, majd miután további érdemi hozzászólás nem
hangzott el, a beterjesztett 97/2013. (XII. 19.) számú határozati javaslatot a képviselők 6
egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint
fogadták el:
97/2013. (XII.19.) Képviselő-testületi határozat
Nárai Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a megállapodás módosítását.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

A megállapodás módosítása a jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezi.
Németh Tamás polgármester elmondta, hogy Nagy Andrea Nárai lakos helyett a Park-ház
épületében lévő volt fagyizó helyiségben Farkas Edit kíván masszázsszalont üzemeltetni heti
két-három alkalommal a koraesti órákban. A bérleti díjról szíveskedjen határozni a testület.
A testület röviden megtárgyalta az előterjesztést, majd miután további érdemi hozzászólás
nem hangzott el, a beterjesztett 98/2013. (XII. 19.) számú határozati javaslatot a képviselők 6
egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint
fogadták el:

98/2013. (XII. 19.) sz. Képviselő-testületi határozat
Nárai Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Farkas Edit részére a Park-házban
(Nárai, Petőfi Sándor u. 49., volt fagyizó, fodrászat) masszázsszalon üzemeltetésének bérleti
díját havi 5 ezer Ft + rezsiben állapítja meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Németh Tamás polgármester elmondta, hogy a 2014. évi üléstervet is szükséges a
következő évre elfogadni.
A testület röviden megtárgyalta az előterjesztést, majd miután további érdemi hozzászólás
nem hangzott el, a beterjesztett 99/2013. (XII. 19.) számú határozati javaslatot a képviselők 6
egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint
fogadták el:
99/2013. (XII. 19.) sz. Képviselő-testületi határozat
Nárai Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 2014. évi üléstervet.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Az ülésterv a jegyzőkönyv 9. számú mellékletét képezi.
Németh Tamás polgármester elmondta, hogy az óvoda pályázatírási költség még nem lett
rendezve. A testület röviden megtárgyalta az előterjesztést, majd miután további érdemi
hozzászólás nem hangzott el, a beterjesztett 100/2013. (XII. 19.) számú határozati javaslatot a
képviselők 6 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak
szerint fogadták el:
100/2013. (XII. 19.) sz. Képviselő-testületi határozat
Nárai Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy Drácz Zoltán részére
pályázatírásra bruttó 60 ezer forintot állapít meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Németh Tamás polgármester röviden ismertette az alábbi előterjesztést.
A testület röviden megtárgyalta, majd miután további érdemi hozzászólás nem hangzott el, a
beterjesztett 101/2013. (XII. 19.) számú határozati javaslatot a képviselők 6 egybehangzó
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadták el:
101/2013. (XII. 19.) sz. Képviselő-testületi határozat
Nárai Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szombathelyi Kistérség
Többcélú Tárulásról szóló beszámolót.

Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

A testület röviden megtárgyalta az előterjesztést, majd miután további érdemi hozzászólás
nem hangzott el, a beterjesztett 102/2013. (XII. 19.) számú határozati javaslatot a képviselők
6 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint
fogadták el:
102/2013. (XI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Nárai Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Nyugat-dunántúli
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Tárulásról szóló beszámolót.
Németh Tamás polgármester beszámolt Nárai környezeti értékeléséről és a helyi adók
alakulásáról. Kirívóan magas bűnesetek a településen nem voltak, a lakosság közbiztonsága
jónak mondható. A helyi adók, kintlévőségek kezelése célirányos és folyamatos volt, a
hátralékunk jórészben befolyt. A még tartozókkal folyamatos a kapcsolattartás. Miután
további érdemi hozzászólás nem hangzott el, a beterjesztett 103/2013. (XII. 19.) számú
határozati javaslatot a képviselők 6 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadták el:
103/2013. (XII. 19.) sz. Képviselő-testületi határozat
Nárai Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lakóhely környezeti
értékeléséről szóló tájékoztatót.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

A képviselők a téma megvitatása után 6 egybehangzó igen szavazattal elfogadták a
beterjesztett 104/2013. (XI.28.) számú határozati javaslatot az alábbiak szerint:
104/2013. (XII. 19.) sz. Képviselő-testületi határozat
Nárai Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja helyi adók alakulásáról szóló
2013. évi beszámolót.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Majd ezt követően a polgármester kérdezte van-e még valakinek közérdekű kérdése,
bejelentenivalója. Mivel több napirendi pont nem lévén az ülést 11 óra 20 perckor bezárta.

K. m. f.

/:Németh Tamás:/
polgármester

/:Hompasz Béla:/
jkv. hitelesítő

/:Németh Melinda:/
jegyző

/:Koltay István:/
jkv. hitelesí

Nárai község Polgármestere

MEGHÍVÓ

Nárai község Önkormányzati Képviselő-testülete
2013. december 19-én /csütörtök/ 9:00 órakor
nyilvános ülést tart,
melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Nárai Kirendeltség nagyterme

NYILVÁNOS ÜLÉS NAPIRENDJE

1./
2./

3./

Tárgy
Beszámoló az eddig végzett munkáról

Előadó
Németh Tamás

Települési szilárd hulladék elszállítására adott
ajánlatok alapján döntés a szerződéskötésről

Németh Tamás

Települési folyékony hulladék elszállítására adott
ajánlatok alapján döntés szerződéskötésről

Németh Tamás

4./

Települési
szilárd
és
folyékony
hulladék
elszállításával kapcsolatos rendeletek elfogadása

5./

Stratégiai terv 2014-2018. évekre

6./

Szociális rendelet ügye

7./

Egyebek

Németh Tamás

Németh Tamás
Németh Tamás
Németh Tamás

Nárai, 2013. december 13.

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

