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Tömörd Község Önkormányzat
12/2013.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 1100–
órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Az ülés helye: Faluház
Jelen vannak Kollárits Gábor polgármester, Bódizs Tibor alpolgármester, Prisznyák Zsolt,
Nikl Balázs és Vlasich Attila képviselők / 5 fő /
Tanácskozási joggal az ülésen végig:

Módosné dr. Farkas Rita jegyzőt helyettesítve
dr. Varga-Lazányi Irén aljegyző

Jegyzőkönyvvezető: dr. Bolla Klaudia közös önkormányzati ügyintéző
Kollárits Gábor polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja az ülés
határozatképességét, az 5 fős képviselő-testületből mindenki jelen van, és a nyílt ülést
megnyitja. Javaslatot tesz az írásban kiküldött napirend tárgyalására.
A képviselő-testület – 5 igen szavazattal – teljes egyetértéssel az alábbi határozatot hozta.
88/2013.(IX.26.) önkormányzati határozat
Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi
pontok tárgyalását a kiküldött meghívónak megfelelően
elfogadta.

NAPIREND
I. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2014. évi fordulójához.
Előadó: Kollárits Gábor polgármester
II. A Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága által, a 102/2012. (X.1.) VM
rendelet alapján, falumegújításra és –fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoport
közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások jogcímre, 2012.11.30
napján benyújtott, 2068846626 azonosító számon nyilvántartott támogatási
kérelem és 208/2010/7/7/2012 iktatószámú határozat megvalósítása tárgyában
beérkezett kivitelezési ajánlatok bírálata.
Előadó: Kollárits Gábor polgármester
III. Meikron Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft. (9724 Lukácsháza,
Szombathelyi u. 81.) kérelme, a tulajdonában lévő 0154/4 hrsz-ú ingatlanra tervezett út
törlése tárgyában.

Előadó: Kollárits Gábor polgármester
IV. Különfélék
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I. napirendi pont tárgyalása
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2014. évi fordulójához.
Előadó: Kollárits Gábor polgármester
Kollárits Gábor polgármester röviden ismerteti a napirendi pontot. Tájékoztatásában
elmondja, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma meghirdette a Bursa Hungarica
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014 évi pályázati fordulóját, hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására. A megelőző
évekhez hasonlóan a települési önkormányzatok is csatlakozhatnak az ösztöndíjrendszerhez,
ily módon a kedvezményezett három forrásból származó ösztöndíjban részesül, amit a
települési, megyei önkormányzat és harmadikként azon oktatási intézmény biztosít, ahol a
kedvezményezett tanulmányait folytatja. Amennyiben az önkormányzat csatlakozni kíván az
ösztöndíjrendszerhez, akkor 2013. október 11-ig meg kell küldeni a támogatáskezelő részére a
csatlakozási nyilatkozatot és ezt követően 2013. október 14-ig ki kell írni a pályázatot. A
csatlakozási nyilatkozat benyújtása önmagában nem jelent anyagi kötelezettségvállalást.
Kollárits Gábor polgármester javasolja, hogy a testület a Bursa Hungarica
Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás mellett döntsön.

A képviselő-testület – 5 igen szavazattal – teljes egyetértéssel az alábbi határozatot hozta.
89/2013.(IX.26.) önkormányzati határozat

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni
kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók,
illetőleg
felsőoktatási
tanulmányokat
kezdő
fiatalok
támogatására létrehozott, az Emberi Erőforrások Minisztériuma
által
meghirdetett
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati
fordulójához.
Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
ösztöndíjrendszer anyagi fedezetét az önkormányzat 2014. évi
költségvetésének terhére biztosítja.
Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. 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 betartja
az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat.
Tömörd
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
kötelezettséget vállal arra, hogy 2013. október 14-ig
megjelenteti a pályázati felhívást.
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Az „A” és „B” típusú pályázati felhívás a jegyzőkönyv I.
mellékletét képezi.
Felelős: Kollárits Gábor polgármester – a Csatlakozási
nyilatkozat aláírására
dr. Bolla Klaudia közös önkormányzati ügyintéző
Határidő: 2013. október 11.

II. napirendi pont tárgyalása
A Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága által, a 102/2012. (X.1.) VM rendelet
alapján,
falumegújításra
és
–fejlesztésre
LEADER
Helyi
Akciócsoport
közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások jogcímre, 2012.11.30 napján
benyújtott, 2068846626 azonosító számon nyilvántartott támogatási kérelem és
208/2010/7/7/2012 iktatószámú határozat megvalósítása tárgyában beérkezett
kivitelezési ajánlatok bírálata.
Előadó: Kollárits Gábor polgármester
Kollárits Gábor polgármester röviden ismerteti a napirendi pontot. Tájékoztatásában
elmondja, hogy a képviselő – testület döntésének megfelelően három kivitelező részére került
kiküldésre az ajánlattételi felhívás. Mind három kivitelezőtől beérkezett az árajánlat, melyek
bírálata a képviselők által kitöltött bírálati lap alapján történik. A nyertes pályázót a
Képviselő-testület a bírálatok figyelembevételével nevezi meg.
A kivitelezés idejére, az építési tevékenység ellenőrzésére az Önkormányzatnak műszaki
ellenőrt kell megbíznia.
Kollárits Gábor polgármester javasolja, hogy a műszaki ellenőri teendők ellátásával
a testület Baranyai Róbert műszaki ellenőrt bízza meg, továbbá a bírálati lapok alapján Nagy
András (Bauwerk-N Kft) Csepreg, Bognár I. u. 40. szám alatti kivitelezővel kössön
szerződést.
A képviselő-testület – 5 igen szavazattal – teljes egyetértéssel az alábbi határozatot hozta.
90/2013.(IX.26.) önkormányzati határozat
Tömörd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy a Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága
által, a 102/2012. (X.1.) VM rendelet alapján, falumegújításra és
–fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoport közreműködésével
2012-től igénybe vehető támogatások jogcímre, 2012.11.30
napján benyújtott, 2068846626 azonosító számon nyilvántartott
támogatási kérelem és 208/2010/7/7/2012 iktatószámú határozat
megvalósítása tárgyában a bírálatok alapján Nagy András
(Bauwerk-N Kft) Csepreg, Bognár I. u. 40.
kivitelezővel köt szerződést. Egyúttal felhatalmazza a
polgármestert, hogy a szerződést írja alá. A műszaki ellenőri
feladatok ellátásával Baranyai Róbert vállalkozót bízza meg.
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Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést kösse meg,
írja alá.
A saját erő forrását a költségvetés III. Felhalmozási kiadások 1.
Hivatal felújítása tartalmazza.

Felelős: Kollárits Gábor polgármester,
Tóth György építésügyi ügyintéző
Határidő: azonnal
III. napirendi pont tárgyalása
Meikron Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft. (9724 Lukácsháza, Szombathelyi u.
81.) kérelme, a tulajdonában lévő 0154/4 hrsz-ú ingatlanra tervezett út törlése tárgyában.
Előadó: Kollárits Gábor polgármester
Kollárits Gábor polgármester röviden ismerteti a napirendi pontot. Tájékoztatásában
elmondja, hogy a község rendezési tervébe a 0128 hrsz -ú országos közutat és a 0153 hrsz-ú
Barátság Mezőgazdasági Termelőszövetkezet tulajdonában álló saját használatú utat összekötő út
létesítése lett betervezve. A tervezett út a Meikron Kft. 0154/4 hrsz-ú ingatlanán haladna át. Az

út megvalósítása a Rendezési Terv elfogadása óta (2005) nem volt napirenden. A
tulajdonosnak a betervezett és meg nem valósított út jogsérelmet és gazdasági hátrányt okoz,
ezért kéri a Rendezési terv módosítását, oly módon, hogy a fenti út, törlésre kerüljön.
A törvény felhatalmazása alapján az Önkormányzat dönthet úgy, hogy módosítja a Rendezési
Tervet, oly módon, hogy a 0154/4 hrsz-ú ingatlanra tervezett út, törlésre kerüljön.
Amennyiben a Rendezési Terv módosítása kérésre történik, lehetőség van háromoldalú
szerződés megkötésére, ahol a megbízó Tömörd Község Önkormányzata, a költségviselő
pedig a kérelmező, tehát a Meikron Kft. A Meikron Kft. a Rendezési Terv módosítására, a
szükséges munkarészek elkészítésére az Archigráf Bt –től kért ajánlatot.

Kollárits Gábor polgármester javasolja, hogy a testület az előterjesztés a) pontjában
foglalt döntési javaslatnak megfelelő tartalmú határozatot hozzon.
A képviselő-testület – 5 igen szavazattal – teljes egyetértéssel az alábbi határozatot hozta.
91/2013.(IX.26.) önkormányzati határozat
Tömörd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy a 0128 hrsz-ú országos közutat a 0153 hrsz-ú Barátság
Mezőgazdasági Termelőszövetkezet (Söpte, Kossuth u. 16/A)
tulajdonában álló saját használatú úttal összekötő tervezett út
létesítésének szándékáról lemond. Hozzájárul, hogy az Archigráf Bt.
(9730 Kőszeg, Malomárok u. 29.) a Rendezési Terv módosítását

készítse elő, oly módon hogy a betervezett út, törlésre kerüljön.
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy az Archigráf Bt -vel
(9730 Kőszeg, Malomárok u. 29.) a Rendezési Terv
módosítására irányuló szerződést kösse meg, írja alá, azzal a
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kikötéssel, hogy az eljárás folyamán felmerülő összes költséget
a Meikron Kft. (9724 Lukácsháza, Szombathelyi u. 81.) vállalja.
IV. napirendi pont
Különfélék

Egyéb tárgy nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt
és 11.30– kor a képviselő-testület ülését bezárta.

Kelt, mint az első oldalon.

Kollárits Gábor
polgármester

Módosné dr. Farkas Rita
jegyző

