JEGYZŐKÖNYV
Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 11-én
megtartott rendes nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc
Az ülésen jelen vannak: Sőre Zoltán polgármester, Nagy Sándor alpolgármester,
Bali László, Racker Mátyás, Tóth Szilárd képviselők.
Dr. Takács Ervin jegyző
Az ülésről távol maradt igazoltan: Kovácsné Bazsó Katalin, Szvoboda Tamás képviselők.
Sőre Zoltán polgármester üdvözli a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja a
jelenléti ív alapján, hogy a 7 fő képviselőből 5 fő képviselő jelen van. A képviselő-testületi
ülés határozatképes, azt megnyitja.
Polgármester javasolja a képviselő-testületnek a Meghívóban kiküldött napirend elfogadását.
Képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi
napirendet elfogadja:

Napirend
1./ Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a helyi szociális ellátásról
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
2./ Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az Egyházasrádóci Közös
Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálati jogviszonyainak
egyes kérdéseiről
Előadó: Dr. Takács Ervin jegyző
3./ Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelet
módosítása
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
4./ Egyházasrádóc, Kossuth L. u. 147. sz. alatti telek ajándékozása önkormányzat részére
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
5./ Egyebek
6./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjra beérkezett pályázatok elbírálása
Előadó: Sőre Zoltán polgármester

1./ Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a helyi szociális ellátásról

Előadó: Sőre Zoltán polgármester
Sőre Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 1993. évi III. tv., a
szociális törvény változásai miatt módosítani szükséges a helyi szociális rendeletet. Az
átmeneti segélyt és a temetési segélyt felváltja az önkormányzati segély. Rendeletünk
átmeneti segély, temetési segélyre vonatkozó szakaszait módosítani szükséges, illetve a
gyermekvédelmi rendelet rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra vonatkozó részét hatályon
kívül kell helyezni, mert az is az önkormányzati segélybe épül be.
Javasolja a képviselő-testületnek a kiküldött rendelet-tervezet alapján a helyi szociális
ellátásról szóló rendelet módosításának elfogadását.
Képviselő-testület a javaslattal egyetért és 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi
rendeletet alkotja:
11/2013. (XII.12.) Önkormányzati Rendelet
Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a helyi szociális ellátásról
szóló 4/2011. (III.11.) és a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások
helyi szabályairól szóló 7/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról.
(Rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
2./ Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az Egyházasrádóci Közös
Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálati jogviszonyainak
egyes kérdéseiről
Előadó: Dr. Takács Ervin
Dr. Takács Ervin ismerteti a rendelet-tervezetet. A rendelet 2014. évtől a közös hivatal
köztisztviselőinek jogviszonyukra vonatkozó kérdésit, illetve az adható juttatásokat
szabályozná le.
Javasolja a tervezet szerint a rendelet elfogadását.
Képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a
következő rendeletet alkotja:
12/2013. (XII.12.) Önkormányzati Rendelet
Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az Egyházasrádóci Közös
Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálat jogviszonyainak egyes
kérdéseiről.
(Rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
3./ Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelet
módosítása
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
Sőre Zoltán polgármester előterjeszti az Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal
előirányzat módosításait a kimutatás alapján. A módosításokhoz szükséges igazítani a
költségvetési rendeletet.
Javasolja Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének a 2/2013. (II.14.) számú
költségvetési rendeletének módosítását a tervezet szerint.

Képviselő-testület az előirányzat módosításokkal egyetért. A javaslat alapján 5 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal a következő rendeletet alkotja:

13/2013. (XII. 12.) Önkormányzati Rendelet
Egyházasrádóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a 2013. évi
költségvetésről szóló 2/2013. (II. 14.) számú rendeletének módosításáról.
(Rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

4./ Egyházasrádóc, Kossuth L. u. 149. sz. alatti ingatlan ajándékozása önkormányzat részére
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
Sőre Zoltán polgármester előterjeszti az Egyházasrádóc, Kossuth L. u. 149. szám alatti
ingatlan tulajdonosának, Szigeti Lajosné Fasching Katalin Körmend, Juhar utca 1. szám alatti
lakosnak a felajánlását, mely szerint a Kossuth u. 149 sz. alatti kizárólagos tulajdonában lévő
650 hrsz-ú 276 m2 nagyságú ingatlant az önkormányzat részére átadná térítésmentesen, mivel
nem tudja rendben tartani.
A terület kicsi, nem lehet rá új épületet építeni. Elgondolása szerint a temető és templom
közelsége miatt parkolónak tudná az önkormányzat hasznosítani.
Polgármester javasolja, hogy az önkormányzat értsen egyet azzal, hogy az ingatlant átveszi
térítésmentesen ajándékozási szerződéssel. Az ajándékozási szerződés megkötésére, aláírására
a testület hatalmazza fel.
Képviselő-testület az ajándékozási szerződés megkötésével egyetért és 5 igen szavazattal, 0
nem szavazattal a következő határozatot hozza:
74/2013. (XII.11.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyházasrádóc, Kossuth L. u. 149.
szám alatti Szigeti Lajosné Fasching Katalin Körmend, Juhar utca 1. sz. alatti lakos 1/1
tulajdonában lévő Egyházasrádóc belterület 650 helyrajzi számon felvett, kivett lakóház,
udvar művelési ágú, 276 m2 nagyságú ingatlan tulajdonjogának ajándékozási szerződéssel
történő átruházásával az önkormányzat javára egyetért.
Az ajándékozási szerződés aláírásával a polgármestert megbízza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
5./ Egyebek
Az egyebek napirenden belül polgármester előterjeszti az önkormányzat 2014. évi belső
ellenőrzési tervének elfogadását. A törvényi előírásoknak megfelelően belső ellenőrzési tervet
kell készíteni és annak megfelelően lefolytatni az ellenőrzést. Az önkormányzat
Kőszegfalviné Pajor Klára vállalkozót bízta meg Egyházasrádóc Önkormányzat valamennyi
szervezeti egységére vonatkozóan a belső ellenőrzési terv elkészítésére, majd az ellenőrzés
elvégzésére. A tervezett ellenőrzések tárgya pénztár, pénzforgalom ellenőrzése, leltározás,
kötelezettségvállalás.
Javasolja az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervének elfogadását a tervezet szerint.

Képviselő-testület az előterjesztés alapján 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
75/2013. (XII. 11.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi belső
ellenőrzési tervét – a melléklet szerint – elfogadja, jóváhagyja.
(Belső ellenőrzési terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: december
Sőre Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselőket a Helyi Esélyegyenlőségi Program
elkészítésének menetéről, fontosságáról. 2013. július 1-jét követően a települési
önkormányzatok csak abban az esetben pályázhatnak hazai, vagy európai uniós forrásokra, ha
helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkeznek. Ennek keretében a Türr István Képző és
Kutató Intézet (TKKI) támogatta az önkormányzatokat, képzést szervezett, mentori
szolgáltatást nyújtott, hogy a törvényi kötelezettségüknek eleget tudjunk tenni.
A közös önkormányzati hivatal három dolgozója vett rész a képzésben és készítette el a közös
hivatalhoz tartozó három település HEP programját.
A helyi esélyegyenlőségi program helyzetelemzést tartalmaz a mélyszegénységben élők,
romák, gyermekek, nők, idősek, fogyatékkal élők szociális, oktatási, foglalkoztatási,
egészségügyi és lakhatási helyzetéről és intézkedési tervet tartalmaz a feltárt problémák
komplex kezelésére. A HEP program öt évre szól, kétévente felül kell vizsgálni.
A program a hivatalban mindenki számára megtekinthető, illetve a tkki. honlapjára is felkerül.
Minél szélesebb körben kell megismertetni.
Javasolja a TKKI mentorának segítségével elkészített Egyházasrádóc település Helyi
Esélyegyenlőségi Programjának elfogadását, amelyet ők szakmailag már jóváhagytak.
Képviselő-testület a javaslat alapján 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a következő
határozatot hozza:
76/2013. (XII. 11.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc község önkormányzat képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. alapján figyelemmel a helyi
esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról
szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendeletben, illet a helyi esélyegyenlőségi program
elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI.5.) EMMI rendeletben foglaltakra
Egyházasrádóc község Helyi Esélyegyenlőségi Programját (HEP) – előterjesztett tervezet
szerint – 5 (öt) évre elfogadja, jóváhagyja.
(HEP jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Felelős: polgármester, képviselő-testület
Határidő: elfogadásra azonnal
Sőre Zoltán polgármester az egyebek napirenden belül még egy fontos dologról tájékoztatja a
képviselőket. Ajánlattételi felhívást kell közzé tenni a települési szilárd hulladék gyűjtésére,
szállítására és ártalmatlanító helyen történő elhelyezésére irányuló közszolgáltatási szerződés
megkötése érdekében. A MÜLLEX-el a szerződést felmondtuk december 31-el. 2014. január
1-től az önkormányzatoknak érvényes szerződéssel kell rendelkezniük e közszolgáltatás

vonatkozásában olyan céggel, amely az új jogszabályi előírásoknak megfelel. Legalább három
cégtől kell ajánlatot bekérni.
Javasolja az ajánlattételi felhívás elfogadását az írásos előterjesztés alapján.
Képviselő-testület az ajánlattételi felhívást az előterjesztés alapján 5 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza:
77/2013. (XII.11.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési szilárd hulladék
gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására irányuló közszolgáltatási szerződés
megkötésének érdekében az előterjesztés mellékletében foglalt ajánlattételi felhívásnak
megfelelő tartalommal az alábbi három cégtől kér be ajánlatokat:
1. ) MÜLLEX Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 9784 Harasztifalu,
Nyárfasor
2. ) ZALAISPA Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zártkörűen
Működő Részvénytársaság, 9789 Zalabér 3096/12 hrsz.
3. ) SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, 9700 Szombathely, Welther Károly u. 4.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. december 16.
Polgármester javasolja, hogy az ajánlatok felbontására ne hozzanak létre külön bizottságot,
hanem az önkormányzat Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottságát ruházzák fel e feladattal.
Képviselő-testület a polgármester előterjesztésével egyetért és 5 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal a következő határozatot hozza:
78/2013. (XII.11.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testülete a települési szilárd hulladék gyűjtésére,
szállítására és ártalmatlanítására irányuló közszolgáltatásra beérkező ajánlatok felbontására,
kezelésére megbízza az önkormányzat Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottságát.
Felelős: polgármester, Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
Határidő: ajánlatok felbontására 2013. december 23.
4./ napirendi pont tárgyalására polgármester zárt ülést rendel el.
Kmft.

Sőre Zoltán
polgármester

dr. Takács Ervin
jegyző

