Önkormőnyzat
Nick
359-73/2016./Ált.
I

eg.vzőkönyv

Nick község Önkormónyzatónak Képviselő-testülete 2016. október 24-én 17.00 órakor a
Művelődési Házban megtartott ülésérőL

Ielen voltak: Csorba József polgármester, Németh András alpolgórmester, Novák Lószló
képviselő

Távolmaradósát előzetesen beielentette: Ivánkovics Zoltón képviselő, Tóth Sándor
képviselő

Tanácskozási ioaaal vett részt: dr, kiss Iulianna ieavző

Meghívottak: Kissné Simon Mónika igazgatási ügyintéző, Nagy Attiláné

településüzemeltetési és beruhózási ügyintéző, Szekeresné Szabó Krisztina pénzügyi
ügyintéző, Szabó Ervin munkacsoport elnöke
Csorba József polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy
3 fő, az üIés határozatképes, azt megnyitotta.

képviselőből jelen van,

az

5

A

napirendre. tovóbbi napirend íelvételére.valamint eg.ves napirendi pontok
tárgyalásúnak íelcserélésére
az alábbi iavaslatot tette:
1. Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóIó önkormányzati rendelet
elfogadása

2, Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormúnyzati

3.
4.
5.
6,
7,

Képviselő-testület
7.

rendelet

módosítősa
Települési Ertéktár Bizottsóg beszámolója
Közterületekftlmforgatósi céIúígénybevételérőlszóló rendelet módosítósa
Víziközmű társulat megszüntetése
Hótolásra beérkezett ajánlatok elbírálósa
KüIterületi utak felújítósára beérkezett ajánlatok elbírólósa
a

javasolt napirendet egyhangúIag elfogadta.

Nanirend

Az államhóztartáson kívüli forrás ówételéről szóló önkormányzati rendelet elfogadása
Előadó: dr. Kiss Julianna jegyző

Írósos előterjesztés, előzetes hatásvizsgólat és a rendelet-tervezet
m ell ékl eteként cs

a

jegyzőkönyv

atolv a,

dr. Kiss lulianna jegyző: Az óllamhóztartáson kívüIi forrás átvételéről és átadásőra
önkormónyzati rendelet megalkotósára van szükség, Ugyanis a helyben szokósos
szabáIyokat kí kell alakítani. Az őtadás tekíntetben már rendelkezík az önkormónyzat
szabólyokkal, mint például a civil szervezetek támogatásóra vonatkozóan és majd a

háziorvosok túmogatásóra is lesz egy rendelete az önkormányzatnak. A jelenlegi rendelettervezetben javasolja, hogy a képviselő-testület hatáskörébe tartozzon az államháztartáson
kívüIi íngatlan vagyon, valamint alapíwányi forrás ówétele. Minden egyéb ügyben a
polgármester hatóskörébe javasolja utalni a hatáskört, tekintve, hogy ezek kisebb
pénzeszközök vagy ingó vagyon áwétele. Figyelni kell arra, hogy ne legyen terhelt az ingó és
ingatlan, illetve milyen célokat szolgáI az ingatlan átvétele. Az áwett vagyonnak be kell
kerülni az önkormónyzat leltárjába. Minden olyan ügyet, amely áIlamháztartóson kívüIi
forrós ótadősával, átvételévelkapcsolatos meg kell küIdeni a Miniszterelnökség
Támogatásokat Vizsgóló lrodájához, amely véleményezi, hogy a belső hazai és uniós
szabályoknak megfelel-e. Ezt a szakvéleménytmeg ís kaptuk a Miniszterelnökség
Támogatásokat Vizsgáló lrodájától. A szakvéleményalapjón az óIlamháztartáson kívüIi
forrósok átadása és áwétele nem tartozik az EU szerint az áIlami támogatás hatálya alá,
mert az intézkedésekkizórólag helyi hatással bírnah és ezóltal nem érintenéka tagóllomok
kö zötti ker e skedelmet,
Kérdés,hozzászólás:
Csorba tózseí polgármester: Ha jól érti az önkormányzat mérlegelhet, hogy mit vesz ót.

dr. Kiss Julianna jegyző: Ez így van, mérlegelni kell a testületneE főles ingatlan esetében.
Abban az esetben, ha éIő személy adományoz, van lehetőség a vísszautasítósra vagy az
elutasításra. Abban az esetben, ha az illető meghalt és az önkormányzat nem fogadja el a
hagyatékot, akkor a vagyon az államra száll.
Csorba lózseípolgármester: Kéri a rendelet elfogadősót,
Képviselő-testüIet 3 szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbí rendeletet
alkotta:

Nick Község Önkormónyzata Képviselő-testületének 11/2016.(X.25.) önkormónyzati
rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről.
A rendelet

a

jegyzőkönyvhöz

csatolva.

2. Nanirend

Az önkormányzat 2016. évíköltségvetésérőI szóló önkormányzati rendelet módosítása
EIőadó : C so r b a J ózsef po lg ár mester
Írásos előterjesztés és a rendelet-tervezet

a

jegyzőkönyv meltékleteként csatolva,

Szekeresné Szabó Krisztina pénzüg_vi üg]lintéző: Az elfogadottköltségvetés megtervezett
és vélt adatokon alapul. Ez az év folyamán vóltozih ezért van szükség a rendelet
módosítására.
A jelen köItségvetési rendelet módosításóra írányuló előterjesztésben a főösszeget növelő
tételek összege 1.2 67,580 Ft.
A

íőösszewt

mó

- Helyi

dosító tételek:

önkormányzatok

emelkedik,

működésének általános támogatósa 1,267,000 Ft,tal

-

szeméIyi juttatások előirónyzata emelkedik 99B.000 Ft-tal,
a szeméIyi juttatások utáni jőrulékok előirányzata 269.000 Ft-tal növekedik.

Rendelet módosításót az alábbíak teszik szükségessé:

7.

Működési tdmogatások áIlamháztartáson belüIről előirányzat összességében
1.2 67. 5 B0 Ft-tal emelkedík
1. 7. M űkö désí támo g ató s ok álI amh áztartá s on b elüIr ől eIő ír ány zat em el és ér e 3 2 3. 48 3
Ft-ot kaptak.
7.2.Az októberí mutatószám felüIvizsgáIatnál módosították a támogatás igénylést: A
hází segítségnyújtásrabejelentett 4 főt csökkentették az igénybevétel alapjón 0
főre. Ennek alapján a 2016. évi költségvetésben csökken az önkormányzat
működési támogatdsai előírónyzata 580 000 Ft-tal.

7.3,Közfoglalkoztatottak munkabérére és járulékára az év elején a téli
közfoglalkoztatásra terveztek, a márcíusban índult újabb programban a Vas
Megyei Kormányhivatal Sórvári Járási Hivatala 1.524.097összegben térítímeg a
közcélú foglalkoztatottak munkabérét és j árulékát.

2. Az előző évi költségvetésí maradvány
átcsop orto sítá s

felújítások között

rtént 6, 2 4 1. 0 0 0 Ft értékbe n.

tö

3. Átcsoportosítás

igénybevételétmódosítani szükséges,

szükséges a felhalmozósi kiadősokon belül
272.000 Ft értékben.

a

beruházós és

Csorba lózsef oolaórmester: Kéri a rendelet módosítós elfogadását.
Képviselő-testület 3 szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás néIkül az alábbi rendeletet
alkotta:

Nick Község Önkormányzata Képvíselő-testüIetének 1,2/2016.(X.25.) önkormányzati
rendelete az önkormányzat 201-6. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.16,) önkormányzati
rendelete mó dosításáróI.
A rendelet

a

jegyzőkönyvhöz

csatolva.

3, Naoirend
TeIepüIésí rrtéktár Bizottság beszómolój a
Előadó: Szabó Ervin

Írásos beszámoló és a hatórozati javaslat

a

jegyzőkönyv mellékletekéntcsatolva.

Szabó Ervin: Az írásos anyagot nem kívánja kíegészítenikérdésesetén szívesen vólaszol.
Kérdés,hozzászóIós:
Csorba Iózseí polgőrmester: A helyi lakosságot is kérik, hogy akinek javaslata van, segítse
a HeIyí Ertéktár munkóját. A szóróIapot az elkövetkezendő időben megkapja a lakosság.
Korábban szó volt róIa, hogy a helyi értéketvalamilyen formában jelöIni fogjók, Úgy tudja,
hogy ez nem történt meg.

Szabó Ervin: Az ünnepségre készítettegy rajzot, de jó lenne egy logót elkészíteni, mely a
helyi értéketjelölí. Önkormányzat vagy civíl szervezet adhat be pályázatot a helyi
értéktárba,Kérése,hogy az önkormónyzat bízzon meg egy helyi szervezetet, aki vőllalja az
értéktárkezelését.Erre azért lenne szükség, mert a pályázatokat gyorsan kell beadni az idő
rövídsége miatt,

Csorba lózseí polgármester: Véleményeszerint a Szent Anna Templomért Alapítványt
bízzók meg a Helyi Ertéktár kezelésével,ha vóllalja. Javasolja, hogy az Alapítvóny ülésénezt
beszéIjékmeg. Kéri a testület döntését.
Képviselő-testület 3 szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:

86/ 2 0 7 6. (X.2 4.) számú határozat:
Nick Község Ónkormdnyzatának Képviselő-testülete a
Települési Ertéktár Bizottság munkójáról szóló
beszómolót elfugadja.
Felelős : C so rb a J ó z s ef polg ármester
4.

Nanirend

Közterületek fiImforgatási célúigénybevételérőlszóló rendelet módosítása
EIőadó: N agy Attiláné településüzemeltetési és beruházási ügyintéző

Írásos előterjesztés, előzetes hatásvizsgáIat és a rendelet-tervezet

a

jegyzőkönyv

mell ékletekéntcs atolv a.

Nagy!7ttiláné településüzemeltetési és beruházási üg.vintéző: Módosult a mozgóképről
szóló 2004, évi IL tv,, mely a közterüIetek fiImforgatási céIúhasznosítósáról szóL A
módosított kormőnyrendelet szabóIyozza, hogy a kérelmezőnek mílyen formanyomtatványt
kell kitöIteni és ftx tarifát áIlapít meg a melléklet, amitől eltérni nem lehet, Ezért vált
szükségessé a rendelet felülvizsgáIata. A rendeletben hatólyon kívül kell helyezni a
megáIlapított díjat, mert a törvény tartalmazza a meghatőrozott díjakat. A rendelet 4.
alcíme a mentesség mellett kedvezményeket is jelöl, de tartalmában kedvezmény
nincs lehetőség, valamint a rendelet alapján nyújtott mentesség csekély
érvényesítésére
összegű támogatósnak minősül, melyről a kérelmezőnek a későbbiekben, mínt deminimisz
támogatósról nyilatkozni kell, Kéri a rendelet módosítás elfugadúsót,
Kérdés,hozzászóIás:

csorba lózsef polaórmester: Iavasolia a rendelet módosítós elfogadását, kéri a testület

döntését.

Képviselő-testüIet 3 szavazattal, ellenszlvzzat, tartózkodás nélkűl az alábbi rendeletet
alkotta:

Nick Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2016.(X.25.) önkormányzati
rendelete a közterület ftlmforgatási célúigénybevételérőIszóló 17/2013.(X.30.)

önkormóny zati r endelete

mó d o sítá sór ól.

A rendelet
5.

a

jegyzőkönyvhöz

csatolva,

Napirend

A Nicki Víziközmű-társulat megszüntetése
Előadó: Csorba J ózsef polgármester

Írósos előterjesztés és határozati javaslat

a

jegyzőkönyv mellékletekéntcsatolva,

Csorba lózsef polaármester: A vízaazdóIkodási társulatokról szóló 160/1,995. rnL26.1
Korm. r end el et alapj án :
17. § (1) Ha a víziközmű-túrsulat az alapszabóIyban meghatórozott közcélú feladatait
végrehajtotta, és a létrehozott közművet - szolgáltatásra alkalmas óllapotban - a küIön
törvény szerinti tulajdonos állam vagy telepüIési önkormónyzat részéreátadta, az e
rendeletben meghatározott elszómolási eljárást kell lefolytatnia. Az elszómolási eljóróst a
Viziközmű Társulat elvégezte. A beszómolóban olvasta, hogy a bankszámlán 3.810,212,- Ft
van. Kérdése,hogy a költségek levonásra kerültek ebből az összegből?

dr. Kiss lulianna jeg]lző: A bankszámlón lévő összeg csökkeni fog az eljárás sorón felmerült
ügyvédi és eljárási költségekkel,
Csorba lÓzseí polgármester: A társulat megszűnésétkövetően az önkormányzat részére
átutalt vagyont a képviselő-testület belvízrendezési céljaínakmegvalósításóra, illetve egyéb
településrendezési vagy fejlesztési céljai megvalósítósúra fordíthatja. Kéri a beszámoló
elfogadósát.

Képviselő-testület 3 szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélküI az alábbi határozatot
hozta:

87/2076. (X.24.) szúmúhatározat:
Nick Község Ónkormónyzatónak Képviselő-testülete a
Nicki Víziközmű-társulat megszűnésével kapcsolatos
b e szám

ol ó t tu do má su

l vette.

Felelős: Csorba J ózsef polg
Hatőridő: azonnal

6.

ó

rm

ester

Naoirend

Hótólásra beérkezett aj ánlatok elbíróIósa
EIőadó: N agy Attilóné településüzemeltetési és beruházási ügy intéző
Írásos előterjesztés, határozati javaslat

a

jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

NagJl Attiláné telepüIésüzemeltetési és beruhúzósi üg.vintéző: Az idei évben is kiírtók a
pályázatot a hótolási és síkosság mentesítésimunkókra. A felhívás kiegészült az F Ba J jelű
bekötőút és a kerékpáros aluljáró (kétoldali rámpókkal). Három vállalkozást kerestek meg,

egy vállalkozás adott be ajánlatot mégpedíga Látvónypark 2006 Bt.

A tavalyi

árhoz

viszonyítva vóItozatlan díjakkal. Kéri a képviselő-testületeC hogy fogadja el az ajónlatot és
kössön szerződést a Látvónypark 2006, Bt-vel.
Kérdés,hozzászólás:
Csorba lózseí polgármester: Elmondta, hogy a síkossógmentesítésífeladatokat elsősorban
megpróbáIjók a közcéIú foglalkoztatottakkal megoldani. Kéri a testüIet döntését.

Képviselő-testüIet 3 szavazattal, ellenszavazat, tartózkodós nélkül az alőbbi hatórozatot
hozta:
88/2 0 7 6. (X.2 4.) számú hatórozat:
Nick Község Ónkormányzatának képviselő-testülete a
benyújtott ajánlat alapján felhatalmazza a
polgármestert, hogy kösse meg a szerződést a
Lútványpark 2006 Bt.-vel (9653. Répcelak, Petőfi S. u,
75.), a 2016. november 15, - 2017. mórcius 31-ig terjedő
időszakban Nick község küI- és belterületi útjainak
hótolási és síkossóg mentesítésimunkáinak elvégzésére
az ajánlatában megadott díjakkal.

Felelős: Csorba J ózsef polg ármester
Hatőridő: 2016. november 1"0.

7.

Napirend

Nick község kül- és belterületi útjainak javítósúra beérkezett ajánlatok elbírálása
Előadó: N agy Attiláné telepűlésüzemeltetési és beruhózási ügyíntéző

Írásos előterjesztés, határozati javaslat és a bontási jegyzőkönyv
m

ellékleteként cs atolv

a

jegyzőkönyv

a.

Csorba lózsef nolaármester: Az önkormányzat több pólvázatot is beadott, amire önerő
szükséges. A beadott póIyázatokból már nem mindegyik lesz nyertes, tovóbbá nyertes
páIyózat esetén sem kezdődik el a beruhózás 2017-ben. Ezért most írtók ki a kül- és
belterületi utak karbantartására a pályázatot.
Nag.v Attilóné településüzemeltetési és beruházősi ügyintéző: Polgármester úrral
közösen felmérték, mely munkólatok azol<, melyeket még novemberben eI lehet végezni,
Ezek nagyrészt padkajavítás és portalanított utaknak a javítása. Az idei évi költségvetésben
az utak javítására B89 e Ft-ot különítettek el, Kiírták a pályózatot, mely részletesen
tartalmazza az elvégzendő feladatokat. Hórom vóllalkozósnak küIdték ki az ajánlattételi
felhívóst. A beadási határídőig két vóllalkozás nyújtott be pályázatot.
- Németh Térburkob Útepitő és Epítőipari Kft Vasvór bruttó 1.079,500,- Ft
- West Machine Kft. Szombathely
1.191.920,- Ft
A kedvezőbb ajánlatot a Németh Kft. adta. Kéri a testületet, hogy hozza meg a döntését.
Kérdés,hozzászóIás:

6

CsorbalÓzseípolgármester:

VéIeménye szerínt a költségvetésben tudnak ótcsoportosítani
az egyík költségnembőI útj avítósi feladatokra,

Szekeresné Szabó Krisztina pénzüg}li üWintéző: Igen, tudnak ótcsoportosítani a
köItségvetésen beIüI, így nem kell a tartalék terhére biztosítani a küIönbözetet.

Csorba lózseí polgármester: Javasolja, hogy amennyiben meg lehet oldani a
köItségvetésben az átcsoportosítást, akkor ne csökkentett műszaki tartalommal végezzék eI
az utak javítását. Kéri a határozati javaslat elfugadását.
Képvíselő-testület 3 szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alőbbí határozatot
hozta:

89/2076. (X.24.) számú hatórozat:
Nick Község Önkormányzatának képviselő-testülete a
település küI-és belterületi útjainak javítósi munkóival a
beérkezett ajánlatok alapjón a Németh Térburkoló
Úteprta és Epítőipari Kft-t (9800 Vasvór, Alkotmány
utca 60.), bízza meg bruttó 1_.079.500,-Ft-os vőIIaIásí
díjért.
költségvetésben szereplő összegen felül a munka
elvégzéséhezszükséges 190.500,-Ft-ot a köItségvetés
tartaléka terhér e bíztosítja.

A

Felelős: Csorba J ózsef polg ármester
Hatőridő: 2 0 1 6. november 3 0.

Tájékoztatósok:

Nag]l Attiláné településüzemeltetési és beruházási üg_vintéző: BM

Országos
Katasztrófavédelmi FőigazgatóságtóI tójékoztatást kaptak, hogy a vízgazdőIkodősi törvény
alapján a 2016. júníus4. napját megelőzően az engedéIy nélkül létesítettkutakra
fennmaradási engedélyt kötelesek a tulajdonok kérní,Ezt az eljőrást 2018. december 31-ig
Ie kell folytatni. Részeletesen ísmerteti a tójékoztatót. A lakossóg részére tójékoztatótfognak
összeóIlítani, melyet még az idei évben miden hőztartásba eljuttatnak.
Cs

orb a I óz s eí p olg árm

e ster :

Az

a lá b b

í tój

é ko z

ta tó

s o

kat a dta

:

-

Az M86-os gyorsforgalmi út ótadására október 25-én kerül sor és ezt követően

-

Az 1956-os forradalom

megtörténik a forgalomba helyezés is. Az átadóst öt műszaki átadás előzte meg. Az
átemelő üzemeltetési feladataínak köItsége és a karbantartósí köItségei az
önkormányzatot fogja terheli, melyet a jövő évíköItségvetésbe be kell tervezní. Meg
kell találni, hogy kit lehet megbízni az üzemeltetési feladattal. Vannak olyan részek
a beruházósnóI, melyet nem vettek ót, elsősorban járulékos beruhózásnál pl. táblák
híánya stb. Igaz az ídőjórás nem nagyon kedvezett a kívitelezőnek több helyen
vízlemosódós keletkezet| melyre nem számított senki.

szervezésseL

és szabadsőgharc 60. évfordulóját megünnepelték egyhózi

Az idősek köszöntése szombaton lesz 14 órakor a kultúrhózban,
A kulturális és az egyéb közfoglalkoztatási

állóshelyeket sikerült feltölteni.

Julianna jegyző október 23. alkalmából ,,SzéIl KóImón Díj"-ban részesült Vas
A díj átadására október 22-én megtartott megyei
ünnepségen került sor, mely az idén Répcelakon kerűlt megrendezésre. ,,Széll Kálmőn
Díj" azon személyeknek adományozható, akík huzamos ideig tartó, magas
színvonalú tevékenységükkel, jelentős teljesítményükkel járultak hozzá Vas megye
közigazgatási feladatainak magas színvonalúellótósóhoz, eredményes

dr,

Kiss

Megye Önkormányzatától.

fejlesztéséhez.

A

képviselő-testüIet

j egy zőn e k

a

a kitünteté se

tájékoztatásokat tudomásul vette, és a jelenlévők gratulóltak a
a

l

kalm áb ól.

Miután több napirend nem volt, Csorba József polgármester a megjelenést megköszönte,
üIést bezárta,
k.mf.

Dr, Kiss Julianna
jegyző

Csorba József

polgármester
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