JEGYZŐKÖNYV
Készült az Egyházasrádóci Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án
megtartott rendes nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc
Az ülésen jelen vannak: Sőre Zoltán polgármester, Nagy Sándor alpolgármester, Racker
Mátyás, Szvoboda Tamás, Kovácsné Bazsó Katalin, Bali László
képviselők, Berbás Péterné gazdálkodási főelőadó, Takács Ervin
jegyző.
Az ülésről távol maradt: Tóth Szilárd képviselő igazoltan.
Sőre Zoltán polgármester üdvözli a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A jelenléti ív
alapján megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 6 jelen van. A képviselő-testületi ülés
határozatképes, így azt megnyitja.
Javasolja a képviselő-testületnek a Meghívóban kiküldött napirend elfogadását, kiegészítve a
Gyermekvédelmi munkáról szóló beszámoló elfogadásával.
Képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi
napirendet elfogadja:
Napirend
1./ Egyházasrádóc Önkormányzat 2012. évi zárszámadása
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
2./ Önkormányzat 2/2013. (II.14.) sz. költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
3./ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem elbírálása
4./ Gyermekvédelmi, gyámügyi munkáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Takács Ervin jegyző
5./ Egyebek
1./ Egyházasrádóc Önkormányzat 2012. évi zárszámadása
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
Sőre Zoltán polgármester a képviselőknek írásban kiküldött anyag alapján számot ad a 2012.
évi gazdálkodás teljesítéséről. Elmondja, hogy az iskola és az óvoda esetében is a kereteken,
előirányzaton belül gazdálkodtak, az iskola esetében benne van a beruházás költsége is. Az
átadott-átvett pénzeszközök most kerültek elszámolásra a társönkormányzatok felé. Vagy
visszautalás, vagy ráfizetés történik előre meghatározni pontosan nem lehetett a számokat. Az
önkormányzat az évet pozitív eredménnyel zárta, ebben az adósságkonszolidáció segített. Az
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ivóvíz pályázatba van előre az önkormányzatnak 10 millió forintja önerőként, melyhez május
végére jutunk hozzá.
Hozzászólás, észrevétel, javaslat nem hangzott el.
Polgármester a rendelet-tervezet
zárszámadásának elfogadását.

alapján

javasolja

az

önkormányzat

2012.

évi

Képviselő-testület polgármester javaslatára 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi
rendeletet alkotja:
4/2013. (V.2.) Önkormányzati Rendelet
Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2012. évi
zárszámadásáról.
(Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
2./ Önkormányzat 2/2013. (II.14.) sz .költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
Sőre Zoltán polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a 2013. évi költségvetési rendelet
módosítására azért van szükség, mert 2013. február 28-ig, mint Körjegyzőség működtünk,
tehát erre a 2 hónapra, mint Körjegyzőség kell tervezni. 2013. március 1-től megalakult a
közös önkormányzati hivatal, tehát ettől az időponttól 10 hónapra a közös önkormányzati
hivatalra kell tervezni. Az elfogadott költségvetési számok nem változnak, ezt kellett
megosztani.
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.
Polgármester javasolja az előterjesztés alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetési
rendeletének módosítását.
Képviselő-testület az elhangzott előterjesztés alapján 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a
következő rendeletet alkotja:
5/2013. (V. 2.) Önkormányzati Rendelet
Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a 2013. évi költségvetéséről
szóló 2/2013. (II. 14.) sz. rendeletének módosításáról.
(Rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
4. / Egyebek
Polgármester a sároslaki lezárt temetőből egy rész eladásával kapcsolatos témában ismételten
tájékoztatja a testületet, hogy az építéshatóság elutasítását megfellebbeztük és másodfokon a
Kormányhivatal pedig jóváhagyta, hogy egy részt eladjunk Varga doktor telkéhez. Ezért a
temető azon részében a meglévő síremlékeket át kellett helyezni. Akkor ismertette Gazsi
Ferencné levelét, amelyben sírrongálást, kegyeletsértést észrevételezett a család. Erre a levélre
válaszoltunk. Ismerteti a levelet. Április 21-én ismételten érkezett Gazsi Ferencné és a család
részéről levél. A levélben kérik a síremlék méltó helyreállítását, mert tudomásuk szerint
okafogyottá vált a Varga Tamással a jogügylet. Polgármester nem tud arról, hogy e jogügylet
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nem jön létre. Arra vonatkozóan, hogy a vevő vételi szándékától elállna semmilyen
dokumentum nem érkezett.
Április 28-án vált jogerőssé a Kormányhivatal határozata, a jogerős döntés még papír alapon
nem érkezett meg. Amikor megérkezik írásban is a jogerős döntés neki állunk a
munkálatoknak. A mozgatáshoz vállalkozótól daru igénybevételét kértük.
Racker Mátyás képviselő, mint az érintett család rokona elmondja, hogy a család sérelme,
hogy a megbeszéltek ellenére az áthelyezés előtt egyeztetés nem történt, hogy mikor és hova
fogják tenni a síremlékeket.
Mindenszentekkor, a család nem találta a helyén a síremléket. Az előzetes egyeztetést várták
volna. A család szeretné, hogy méltón, szépen helyre legyen állítva.
Polgármester kérdésére válaszol, hogy úgy gondolják, ha nem valósul meg az eladás, akkor az
eredeti helyére.
Polgármester úgy emlékszik, hogy arról nem volt szó, hogy konkrétan hova tegyük. A vevő
elállási szándékáról nem tud. A síremlékek méltó helyen történő elhelyezését természetesen
megoldjuk.
Szvoboda Tamás képviselő felveti, hogy miért csináltuk meg előre, nekünk ez költségbe
kerül, és mi lesz, ha nem vásárolja meg?
Polgármester elmondja, ha el akarjuk adni, ezt meg kellett csinálni, kb. 40 ezer forintba került
eddig az önkormányzatnak. A költségeket a vevő majd megfizeti. Két építési telek keletkezik,
ha ezt a területrészt hozzácsatoljuk. Érthetetlen lenne, ha nem venné meg a telekrészt.
Bali László képviselő felveti az új adórendeletben a telekadó mértéke a nem helyi lakosok
számára egy kicsit sok. Úgy gondolja egy kicsit elméreteztük az adó mértéket, nem
számoltunk pontosan utána. Máskor körültekintőbben kell dönteni.
Polgármester elmondja, hogy akármilyen rendeletet hoz az önkormányzat, van, akinek nem
jó. Nem helyai lakosok esetében sok volt a gond, hogy a telkek elhanyagoltak, rendezetlenek,
gazosak.
Nagy Sándor alpolgármester hozzászólásában arról beszél, hogy el kellett dönteni, hogy az
egyházasrádóci vagy a nem helyi lakosokat preferáljuk-e.
Szvoboda Tamás képviselő véleménye, hogy a 100 ft/m2 adó azért sok. Nem gondoltuk át.
Mindjárt lehetett volna számolni, hogy egy 1000 m2-es teleknél ez mennyi.
Takács Ervin jegyző elmondja, hogy átlagban 1400 m2-es telekkel számoltunk.
Önbevallás után történt a kivetés. Az országban 3200 önkormányzat van és 1/3-ánál van
telekadó, Szombathelyen pl. építményadó van a vállalkozók vállalkozást szolgáló
építményeik után.. Egyik adónemet sem kötelező bevezetni a képviselő-testületnek.
Körülbelül 20 ingatlan után kell telekadót fizetni.
Sőre Zoltán polgármester arról is tájékoztatja a képviselőket, hogy a telekadó bevezetését
elsősorban a költségvetési hiány indokolta. Racker Mátyás képviselő kérdésére elmondja,
hogy bevételünk már származott ezen adónemből.
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Sőre Zoltán polgármester ismerteti a VASIVIZ ZRt. előterjesztését, amelyben tájékoztatást ad
arról, hogy a vízi közműszolgáltatásokról szóló 2011. évi CCIX. törvény hatályba lépésével a
víziközmű-üzemeltetési feladatok ellátására üzemeltetési szerződés kizárólag olyan
társasággal jöhet létre, amely kizárólag az ellátás felelős, vagy rajta kívül az állam, települési
önkormányzat, vagy ezek közös tulajdonában áll. A VASIVÍZ ZRt. olyan települési
önkormányzatokkal is jóhiszeműen szerződést kötött, akiknél e törvény hatályba lépését
megelőzően is ellátta a szolgáltatási feladatokat és akik nem a tulajdonosaink. Felsorolja azon
települések listáját, akik nem rendelkeznek részvénnyel. Ezen települések akár 1 db részvény
megvásárlásával, tulajdonjogának megszerzésével megfelelnek a törvénynek. Az
önkormányzatnak abban kell döntenie, hogy kíván-e és hány darab részvényt értékesíteni
azon települések számára, akiknek nincs tulajdonjoga. Egyházasrádóc településnek A+B
értékű részvénye összesen 7.995.00 ft .C típusú részvénnyel is rendelkezünk, a C típusú
részvény értékesítése esetén a ZRt. tulajdonosai maradnánk, a teljes C típusú részvénycsomag
értékesítése esetén a megadott arányok szerint változna a szavazati arány és a tulajdon értéke.
A C típusú részvény jegyzett tőke leszállítási utáni 20.500 ft névértékére és arra, hogy ezek
zártkörű részvénytársaság részvényei, a VASIVÍZ ZRt. könyvvizsgálója által is javasolt
vételár 40.000 ft/C típusú részvény. Az önkormányzatnak az értékesítésnél figyelemmel kell
lenni a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény és az önkormányzat
vagyonrendeletének vonatkozó rendelkezéseire.
Elmondja még, hogy az eladásra akkor kerül sor, ha erre szükség lesz.
Racker Mátyás képviselő értelmezése szerint, akkor arról van szó, hogy adunk-e el részvényt
más településnek.
Bali László képviselő felvetése, hogy mennyit adjunk el.
Sőre Zoltán polgármester támogatja a részvény eladást. A VASVÍZ ZRt-nek ezzel segítsünk,
ők is sokszor eleget tesznek az önkormányzat kérésének és segítséget nyújtanak.
Javasolja egy darab 40.000ft/C típusú részvény értékesítését.
Képviselő-testület az előterjesztés és javaslat alapján 4 igen szavazattal, 2 nem szavazattal a
következő határozatot hozza:
19/2013. (IV.30.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. Törvény és az önkormányzat 13/2012. (IX.13.) vagyonrendelete értelmében úgy
határoz, hogy a VASIVÍZ Vas Megyei Víz-és Csatornamű Részvénytársaságban tulajdonát
képező 5 db C típusú részvényből 1 db részvényt értékesít, ha arra szükség van 40.000
ft/részvény javasolt áron Ölbő Község Önkormányzatának.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételre vonatkozó dokumentumok
előkészítésére és az adás-vétel lebonyolítására.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

4./ Gyermekvédelmi, gyámügyi munkáról szóló beszámoló elfogadása
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Előadó: Takács Ervin jegyző
Takács Ervin jegyző röviden ismerteti a 2012. évi jegyzői hatáskörben végzett
gyermekvédelmi, gyámügyi munkáról szóló beszámolót, amelyet a képviselők írásban is
kézhez kaptak. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelmet folyamatosan
terjesztenek elő, amely a gyermek ingyenes étkeztetésével és ingyenes tankönyvvel jár.
Évente két alkalommal gyermekenként 5.800 ft támogatás jár, amelyet novemberben már a
törvénymódosítással Erzsébet utalványban kaptak a jogosultak. Egy-két problémás család van
a településen, akiket a gyermekjóléti szolgálat ellát. Egy család 3 gyermekének védelembe
vételét indítottuk el. 2013. január 1-től járási hatáskörbe kerültek a gyámügyi feladatok,
kivéve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, és az óvodáztatási támogatást. A
településen egy gyermek részére állapítottunk meg óvodáztatási támogatást. Apai elismerő
nyilatkozat felvételét az anyakönyvvezető végzi.
Az ellátásokról, számszaki adatokról bővebben az írásos beszámolóból tájékozódhatnak a
képviselők.
Sőre Zoltán polgármester a 2012. évi gyámügyi munkáról szóló beszámolót elfogadásra
javasolja.
Képviselő-testület az előterjesztés és írásos beszámoló alapján 6 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
20/2013. (IV. 30.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi gyámügyi munkáról szóló
beszámolót az előterjesztés alapján elfogadja.
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Felelős: jegyző
Határidő: május 31.
Polgármester az egyebek napirend keretén belül szól a szociális étkeztetés és a házi
segítségnyújtás feladatok ellátásáról. 2013. március 1-től az önkormányzat látja el a
feladatokat, mivel az Idősek Klubja megszűnt. Elkészült a két szakfeladat önköltség számítása
és az intézményi térítési díj megállapítása.
A házi segítségnyújtás esetében nagyon magas 1 gondozási órára jutó intézményi térítési díj
817 ft. Ezzel szemben az önkormányzat 50 Ft/ óra gondozási díjat kér.
Javasolja a képviselőknek az 50 ft/óra gondozási díj emelését. Javasol 2013. május 1-től 100
ft/óra gondozási díjat megállapítani.
Takács Ervin jegyző tájékoztatásul elmondja, hogy utána érdeklődött és a
segítségnyújtás díja más településeken ennél jóval magasabb.

házi

Polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a szociális ellátásokért fizetendő személyi térítési
díj mértékét a helyi szociális ellátásról szóló 4/2011. (III. 11.) önkormányzati rendelet
melléklete tartalmazza, ezért szükséges e rendelet módosítása, illetve az Idősek Klubja
megszüntetésével a nappali ellátás megszűnt szükséges e rendelet 14- 15. §-ának módosítása.
Az önkormányzat által nyújtott ellátások közül ki kell venni a nappali ellátást. A szociális
étkeztetést és házi segítségnyújtást az önkormányzat, mint fenntartó biztosítja tovább.
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Az aktív korúak – rendszeres szociális segélyezettek – esetében nem a Pálos Károly
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat látja el az együttműködési feladatokat, hanem az
Egyházasrádóci Gyermekjóléti Szolgálat.
Takács Ervin jegyző elmondja, hogy a szociális rendeletben a polgármester által javasolt
módosításokat el kell végezni, hogy tükrözze a jelenlegi állapotokat.
Racker Mátyás képviselő úgy nyilatkozik, hogy a 100 ft-ra történő gondozási díj emelését az
igénybevevők még vállalni tudják.
Szvoboda Tamás képviselő is úgy nyilatkozik, hogy ez az emelés reális.
Polgármester javasolja az elhangzott előterjesztés alapján az önkormányzat szociális
ellátásokról szóló rendeletének módosítását.
Képviselő-testület a javasat alapján 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a következő
rendeletet alkotja:
6/2013. (V. 2.) Önkormányzati Rendelet
Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a helyi szociális ellátásról
szóló 4/2011. (III. 11.) rendeletének módosításáról.
(Rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
Sőre Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a településen az önkormányzati
vízátereszek teljesen ki vannak tisztítva. Március 15-én és húsvétkor is Rádóckölked felől sok
csapadékvíz zúdult le, melyet a katasztrófavédők és a tűzoltók szivattyúztak.
Mezei utak rendbe tétele is elkezdődött. Felső mező vég van gréderelve. A Szecsődi,
Szabadság, Hunyadi utak alapképzését elkezdjük, ha májusban megkapjuk az önerő
pénzünket a pályázatból. A falutakarítás is megtörtént, kevesen voltunk, azonban a jelenlévők
lelkesek voltak. Kiss Tibor kisteherautójával gyűjtötte össze a zsákokat.
Május 1-én sor kerül a temetőben lévő német katona exhumálására és azonosítására. A
budaörsi német katonai temetőben fogják eltemetni.
Ismerteti a Dózsa György utcai lakók beadványát, miszerint a holland vállalkozó gépei trágyát
szállítottak és nagy port okoztak. A tábla ki van helyezve, hogy nem belterületi célforgalom.
A trágyázás két napig tartott, a lakók felháborodtak, hogy a nagy port nem hajlandók
elviselni. Másik úton nem tudott felmenni, mert azt a víz szétmosta. Kérik az 5 t feletti
gépjárművek kitiltását.
Bali László képviselő véleménye, ha kitesznek egy táblát az a szabály, azt be kell tartani és
nincs ilyenkor tolerancia.
Takács Ervin jegyző ismerteti a Vas Megyei Kormányhivatal Törvényességi észrevételét,
amelyben kifogásolják, hogy a testületi ülés jegyzőkönyve a 15 napos határidőn túl érkezett
be.
A törvényességi észrevételre reagálni szükséges.
Javasolja, hogy a képviselők az észrevétellel értsenek egyet, és a jövőben ügyel arra, hogy
határidőre küldjük a testületi anyagokat.
Képviselő-testület 6 igen szavazattal 0 nem szavazattal a következő határozatot hozza:
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21/2013. (IV.30) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vas Megyei Kormányhivatal
törvényességi észrevételét tudomásul veszi.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
Polgármester javasolja a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem zárt ülésen
történő megtárgyalását.
Kmft.

Sőre Zoltán
polgármester

Takács Ervin
jegyző
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