EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

JEGYZŐKÖNYV
a 2015. december 10-én megtartott nyilvános ülésről.
Rendelet:
11/2015.(XII.15.) Önkormányzati Rendelet
Egyházashollós Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 1/2014. (I. 10.) számú
önkormányzati rendelete módosításáról.
12/2015.(XII.15.) Önkormányzati Rendelet
EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4./2015. (II.16.) számú, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati
rendeletének módosításáról.

Határozatok:
50/2015. (XII. 10.) határozat
Falugondnoki szolgálat elindításáról.
51/2015. (XII. 10.) határozat
Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulási megállapodás módosításáról I.
52/2015. (XII. 10.) határozat
Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulási megállapodás módosításáról II.
53/2015. (XII. 10.) határozat
Az Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a társult önkormányzatok
beszerzési szabályzatának módosítása.
54/2015. (XII. 10.) határozat
Döntés az orvosi rendelő festéséről, szerződés megkötéséről.
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Jegyzőkönyv
Készült Egyházashollós Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 10-én 10:30 órától
megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Művelődési Klub Egyházashollós
Az ülésen jelen vannak: Németh Tamás polgármester, Nyul Kálmánné alpolgármester,
Porpáci Gyula, Simonné Daróczi
Annamária képviselők.
Dr. Németh Péter jegyző.
Az ülésről távol maradt: Németh Péter képviselő igazoltan.
Németh Tamás polgármester üdvözli a rendkívüli képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőket.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 5 fő képviselőből 4 fő képviselő jelen van. A képviselőtestületi ülés határozatképes, így azt megnyitja.
Javaslatot tesz a képviselő-testületnek a meghívóban közölt napirend elfogadására.
Képviselő-testület polgármester javaslatára 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a meghívó szerinti
napirendet elfogadja:
Napirend

1. Egyházashollós Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
1./2014. (I.20.) önkormányzati rendelete módosítása (előterjesztés csatolva).
Előadó: Dr. Németh Péter jegyző

2. EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelete módosítása
(falugondnoki szolgálat szabályainak beemelése).
Előadó: Dr. Németh Péter jegyző
3. Falugondnoki szolgálat létrehozása.
4. Egyebek.
ÉRDEMI RÉSZ
1./ Egyházashollós Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 1./2014. (I.20.)
önkormányzati rendelete módosítása (előterjesztés csatolva).
Előadó: Dr. Németh Péter jegyző
Dr. Németh Péter jegyző a csatolt előterjesztés szerint, szóban is ismertette az előkészített a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
szóló 1/2014. (I. 20.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendeletet.
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Képviselő-testület a jegyző javaslatát teljes mértékben támogatja és 4 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:
11/2015.(XII.15.) Önkormányzati Rendelet
Egyházashollós Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 1./2014. (I.20.)
önkormányzati rendeletének módosításáról.
2./ EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelete módosítása (falugondnoki
szolgálat szabályainak beemelése).
Előadó: Dr. Németh Péter jegyző
Dr. Németh Péter jegyző a csatolt előterjesztés szerint, szóban is ismertette az előkészített
EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4./2015.
(II.16.) számú, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendeletének
módosításáról szóló rendeletet.
Képviselő-testület a jegyző javaslatát teljes mértékben támogatja és 4 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:
12/2015.(XII.15.) Önkormányzati Rendelet
EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4./2015.
(II.16.) számú, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendeletének
módosításáról.
3./ Falugondnoki szolgálat létrehozása.
Németh Tamás polgármester, utalva a falugondnoki szolgálat elindítása érdekében megtörtént
rendeletalkotási és határozathozatali kötelezettségre, továbbá arra is, hogy mind a személyi feltétel
(közalkalmazott falugondnok), mind a tárgyi feltételek (többek között gépjármű beszerzése
megtörtént) adottak, javasolta, hogy a falugondnoki szolgálatot az önkormányzat 2015. december
16. napjától indítsa el. Javasolta határozat meghozatalát.
Képviselő-testület a polgármester javaslatát teljes mértékben támogatja és 4 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
50/2015.(XII.10.) Képviselő-testületi határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, a már elfogadott „Falugondnoki szolgálat
Egyházashollós községben” szakmai program alapján a falugondnoki szolgálatot 2015. december
16. napjával elindítja és működteti.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 16.
Dr. Németh Péter jegyző javasolta a képviselő-testületnek, hogy módosítsa a mellékelt
előterjesztés I. szerint a Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás Társulási megállapodását,
a „gyermekjóléti feladat ellátása cím alatt ….. található: család-és gyermekjóléti szolgálat
feladatok” tartalommal.
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Képviselő-testület a jegyző javaslatát teljes mértékben támogatja és 4 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
51/2015.(XII.10.) Képviselő-testületi határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy a Körmend és Kistérsége Önkormányzati
Társulás Társulási megállapodását a mellékelt I. előterjesztésnek megfelelően módosítja, aláírására
felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 31.
Dr. Németh Péter jegyző javasolta a képviselő-testületnek, hogy módosítsa a mellékelt
előterjesztés II. szerint a Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás Társulási megállapodását,
a „az orvosi ügyeleti ellátásnak, mint az önkormányzatok részére kötelezően előírt feladatellátás
megvalósítására az Országos Mentőszolgálattal kötött szerződést felmondja … a közölt felmondásra
vonatkozó felmondási idő elteltével a Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás
feladatellátásába adva, a Társulás által fenntartott Szociális Szolgáltató és Információs Központon
keresztül kívánja megvalósítani” tartalommal.
Képviselő-testület a jegyző javaslatát teljes mértékben támogatja és 4 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
52/2015.(XII.10.) Képviselő-testületi határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy a Körmend és Kistérsége Önkormányzati
Társulás Társulási megállapodását a mellékelt II. előterjesztésnek megfelelően módosítja, aláírására
felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 31.
Dr. Németh Péter jegyző, összhangban az első napirendi pontban elfogadott rendeletmódosítással,
javasolta „Az Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a társult önkormányzatok
beszerzési szabályzata” módosítását azzal, hogy annak III. pontjában szereplő tárgyi hatály alól
vegyék ki „a települési szilárdhulladék szállítására vonatkozó közszolgáltatás megrendelését”.
Képviselő-testület a jegyző javaslatát teljes mértékben támogatja és 4 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
53/2015.(XII.10.) Képviselő-testületi határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy az Egyházasrádóci Közös Önkormányzati
Hivatal, valamint a társult önkormányzatok beszerzési szabályzatát módosítja, annak III.”
módosítását azzal, hogy annak III. pontjának második mondata a következő tartalommal hatályos:
„A szabályzat hatálya nem terjed ki az élelmezési anyagok, valamint az irodaszerek beszerzésére.”
A módosítás aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 31.
Németh Tamás polgármester ismertette a Képviselő-testülettel, hogy három árajánlatot kért be
vállalkozóktól az orvosi rendelő festésére, melyek közül Bödő József bruttó 403500,- Ft összegű
ajánlata a legkedvezőbb. Javasolta a festési munkák megrendeléséről testületi határozat
meghozatalát.
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Képviselő-testület a polgármester javaslatát teljes mértékben támogatja és 4 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
54/2015.(XI.19.) Képviselő-testületi határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy Bödő József egyéni vállalkozótól az orvosi
rendelő festési munkáit 403.500,- Ft összegű ellenszolgáltatásért megrendeli.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 31.
Németh Tamás polgármester a napirend végeztével az ülést bezárta, boldog Karácsonyt és Új
esztendőt kívánt a képviselőknek és a hivatal dolgozóinak.

Kmft.

Németh Tamás
polgármester
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Dr. Németh Péter
jegyző

