EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

JEGYZŐKÖNYV
a 2016. augusztus 18-án megtartott nyilvános ülésről.
Rendelet:
8/2016.(VIII.19.) Önkormányzati Rendelet
EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2016. (
VIII.19.)
ÖNKORMÁNYZATI
RENDELETE
EGYHÁZASHOLLÓS
KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.16.) számú, a Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelete módosításáról
9/2016.(VIII.19.) Önkormányzati Rendelet
EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2016. (
VIII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Egyházashollós Község Önkormányzati
Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 21.) számú a települési anyakönyvvezetői szolgáltatás
díjairól szóló rendelet módosításáról
Határozatok:
16/2016. (VIII. 18.) határozat
Törvényességi felhívásról és HÉSZ rendeletalkotási folyamat megindításáról.
17/2016. (VIII. 18.) határozat
Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatására pályázat benyújtásáról.
18/2016. (VIII. 18.) határozat
Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosításáról.
19/2016. (VIII. 18.) határozat
Ivóvíz hálózatra vonatkozó 15 éves gördülő fejlesztési tervet elfogadásáról.
20/2016. (VIII. 18.) határozat
54/2002.(XII.16.) számú kt. határozatát módosításáról (közmű-csatlakozási díjak).
21/2016. (VIII. 18.) határozat
Bérleti szerződés felmondásáról.
22/2016. (VIII. 18.) határozat
Lakásbérleti szerződés módosításáról.
23/2016. (VIII. 18.) határozat
Vezetékes ivóvíz rendszerre történő rácsatlakozásért befizetési kötelezettség alóli
mentesítésről.
24/2016. (VIII. 18.) határozat
Normatív finanszírozás (védőnői normatíva) emelésére tekintettel kapott többletforrásról.
25/2016. (VIII. 18.) határozat
200.000,- Ft támogatásról a református parókia felújítására.
26/2016. (VIII. 18.) határozat
1956-os Dolomit emlékmű és Országzászló Rákóczi téri parkban a Trianoni Emlékmű mellett
történő felállítása és felavatása kezdeményezése.
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Jegyzőkönyv
Készült Egyházashollós Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus 18-án 8:00 órától
megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Művelődési Klub Egyházashollós
Az ülésen jelen vannak: Németh Tamás polgármester, Nyul Kálmánné alpolgármester,
Simonné Daróczi
Annamária, Porpáci Gyula képviselők.
Dr. Németh Péter jegyző.
Az ülésről távol maradt: Németh Péter képviselő igazoltan.
Németh Tamás polgármester üdvözli a képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőket. A jelenléti
ív alapján megállapítja, hogy az 5 fő képviselőből 4 fő képviselő jelen van. A képviselő-testületi
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. Az önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása
Előadó: Dr. Németh Péter jegyző
2. Rendezési terv módosításának előkészítése
Előadó: Dr. Németh Péter jegyző
3. A települési anyakönyvvezetői szolgáltatás díjáról szóló rendelet módosítása
Előadó: Dr. Németh Péter jegyző
4. Döntés pályázat benyújtásáról
Előadó: Németh Tamás polgármester
5. Egyebek
ÉRDEMI RÉSZ
1./ Az önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása
Előadó: Dr. Németh Péter jegyző
Dr. Németh Péter jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a jelenleg hatályos helyi
szabályozásra tekintettel a polgármester nem jogosult kötelezettséget vállalni, még kis összegű
kötelezettségvállalások, szerződéskötések is a képviselő-testület döntéséhez kötöttek. Ugyanakkor
400.000,- Ft összeghatárig vagyonnal kapcsolatos rendelkezést megtehet. A szabályozás
egyértelműsítése érdekében javasolta, hogy az SZMSZ rendeletet egészítse ki a képviselő-testület
400.000,- Ft összeghatárig történő kötelezettségvállalás polgármesteri hatáskörbe ruházásával.
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Képviselő-testület a jegyző javaslatát teljes mértékben támogatta és 4 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:
8/2016.(VIII.19.) Önkormányzati Rendelet
EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2016. (
VIII.19.)
ÖNKORMÁNYZATI
RENDELETE
EGYHÁZASHOLLÓS
KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.16.) számú, a Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelete módosításáról.
2./ Rendezési terv módosításának előkészítése
Előadó: Dr. Németh Péter jegyző
Dr. Németh Péter jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet a Vas Megyei Kormányhivatal
VA/ÉHOTF/1-41/2016. iktatószámú Törvényességi felhívásáról, melyben a felügyeleti szerv a
hatályos helyi jogszabályt a 13/2005. (XII.23.) számú önkormányzati rendelet több szabályozási
pontját is jogszabálysértőnek minősítette és felhívott, miszerint a képviselő-testület 2016. november
15. napjáig gondoskodjon a HÉSZ módosításáról. A jegyző álláspontját közölve kifejtette, hogy a
felhívottak valóban jogszabálysértő rendelkezések és javasolja a HÉSZ módosítási folyamatának
megkezdését, ennek elindítására vonatkozó döntés meghozatalát.
Képviselő-testület a jegyző javaslatát teljes mértékben támogatta és 4 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal az alábbi határozatot hozta meg:
16/2016. (VIII. 18.) határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy a Vas Megyei Kormányhivatal
VA/ÉHOTF/1-41/2016. iktatószámú Törvényességi felhívásában foglaltakkal egyetértve, a 13/2005.
(XII.23.) számú önkormányzati rendelete (HÉSZ) módosítása érdekében szükséges tervezési
folyamatot elindítja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy Modulor Tervező És Mérnöki
Szaktanácsadó Kft., 9700 Szombathely, Szent Flórián Krt. 2. céggel (képviseli: Gergye Péter
ügyvezető) a tervezési folyamat előkészítése és lebonyolítására vonatkozó szerződést megkösse..
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: 2016. augusztus 31.
3./ A települési anyakönyvvezetői szolgáltatás díjáról szóló rendelet módosítása
Előadó: Dr. Németh Péter jegyző
Dr. Németh Péter jegyző javasolta a települési anyakönyvvezetői szolgáltatás díjáról szóló rendelet
módosítását azzal, hogy a szabályozásban a „Hivatali helyiségen belüli hivatali időn túli és belüli
házasságkötés esetén az ügyfél által fizetendő díj mértékét emeljék fel 5.000,- Ft összegről, 10.000,Ft összegre, míg a munkaidőn túl eljáró anyakönyvvezető díjazása alkalmanként 5.000.- Ft
összegről 10.000.- Ft összegre változik.
Képviselő-testület a jegyző javaslatát teljes mértékben támogatta és 4 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:
9/2016.(VIII.19.) Önkormányzati Rendelet
EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2016. (
VIII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselőtestületének 6/2011. (IV. 21.) számú a települési anyakönyvvezetői szolgáltatás díjairól szóló
rendelet módosításáról.
4./ Döntés pályázat benyújtásáról
Előadó: Németh Tamás polgármester
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Németh Tamás polgármester javasolta, hogy EGYHÁZASHOLLÓS 196 hrsz-ú, 9781
Egyházashollós, Kossuth út 8. szám alatti ingatlan felújítása körében szükséges lapos tető helyett
nyeregtető szerkezet kiépítése beruházás támogatására az önkormányzat nyújtson be pályázatot
„Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására”,
10.000.000,- Ft összegű támogatás elnyerésére, pályázati acél: olyan épület felújítására,
fejlesztésére, energetikai korszerűsítésére, amely igazgatási és kulturális tevékenységet szolgál.
Képviselő-testület a jegyző javaslatát teljes mértékben támogatta és 4 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal az alábbi határozatot hozta meg:
17/2016. (VIII. 18.) határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy EGYHÁZASHOLLÓS 196 hrsz-ú, 9781
Egyházashollós, Kossuth út 8. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlana felújítása körében
szükséges lapos tető helyett nyeregtető szerkezet kiépítése beruházás támogatására, pályázatot nyújt
be „Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatására”, 10.000.000,- Ft összegű támogatás elnyerésére, pályázati acél: olyan épület
felújítására, fejlesztésére, energetikai korszerűsítésére, amely igazgatási és kulturális tevékenységet
szolgál. Az önkormányzat a megvalósításhoz szükséges önerőt, 4.507.289 Ft-ot a költségvetési
tartalék terhére biztosítja. A szükséges nyilatkozatok megtételére felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: 2016. augusztus 31.
5./ Egyebek.
Németh Tamás polgármester ismertette a Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás társulási
megállapodásának módosítása tárgyában hozandó határozati javaslatát az alábbiak szerint. Javasolta
ennek határozati elfogadását.
Képviselő-testület a polgármester javaslatát teljes mértékben támogatja és 4 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
18/2016. (VIII.18.) Képviselő-testületi határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy egyetért azzal, hogy a Körmend és
Kistérsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodása az alábbiak szerint módosuljon:
1. A társulási megállapodás 4.2.1. pontja az alábbi szöveghelyen az alábbiak szerint módosul:
„Ezen feladatokat a Társulás az általa fenntartott Szociális Szolgáltató és Információs Központ
útján biztosítja.” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„Ezen feladatokat a Társulás az általa fenntartott Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs
Központ útján biztosítja.”
2. A társulási megállapodás 4.2.1. pontjában
„102025 Időskorúak átmeneti ellátása
102031 Idősek nappali ellátása
101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása
101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása
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104042 Család-és gyermekjóléti szolgáltatások
104043 Család-és gyermekjóléti központ
107051 Szociális étkeztetés
107052 Házi segítségnyújtás
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
107030 Szociális foglalkoztatás”,
továbbá a 4.2.3. pontjában megnevezésre került
„074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás” kormányzati funkciók törlésre kerülnek.
3. A társulási megállapodás 4.2.3. pontja az alábbi szöveghelyen az alábbiak szerint módosul:
„Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás, valamint ifjúság-egészségügyi gondozás feladatot
kizárólagosan Körmend település esetében biztosítja a Társulás az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV törvény alapján, az általa fenntartott Szociális Szolgáltató és Információs Központ útján.”
szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás, valamint ifjúság-egészségügyi gondozás feladatot
kizárólagosan Körmend település esetében biztosítja a Társulás az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV törvény alapján, az általa fenntartott Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs
Központ útján.”
4. A társulási megállapodás 4.2.4. pontjában szereplő „082094 Közművelődés – közösség és
társadalmi részvétel fejlesztése” szövegrész törlésre kerül, és helyébe a „082091 Közművelődés –
közösség és társadalmi részvétel fejlesztése” szövegrész kerül.
5. A társulási megállapodás 7. pontja az alábbi szöveghelyeken az alábbiak szerint módosul:
5.1. „A Társulás egy intézményt, a Szociális Szolgáltató és Információs Központot tartja fenn
közösen az alábbi feladatellátásra:” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„A Társulás egy intézményt, a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központot
tarja fenn közösen az alábbi feladatellátásra:”
5.2. „aa) a Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás; Családsegítés; Fogyatékossággal élők
nappali ellátása; Gyermekjóléti Szolgáltatás; Idősek nappali ellátása; Időskorúak átmeneti ellátása;
Ifjúság-egészségügyi gondozás; Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; Közösségi szolgáltatások
(kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása); Szenvedélybetegek nappali ellátása;
Szociális étkeztetés; Szociális Foglalkoztatás fejlesztő- felkészítő foglalkoztatás keretében;
Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében; Támogató szolgáltatás feladatokat a
Társulás által fenntartott, Körmend, Thököly u. 46. székhellyel működő Szociális Szolgáltató és
Információs Központ intézmény látja el.
ab) a házi segítségnyújtás feladatot
A Társulás által fenntartott, Körmend, Thököly u. 46. székhellyel működő Szociális
Szolgáltató és Információs Központ látja el Csákánydoroszló, Döbörhegy, Döröske,
Egyházashollós, Halastó, Harasztifalu, Kemestaródfa, Körmend, Magyarnádalja, Magyarszecsőd,
Molnaszecsőd, Nagymizdó, Nagykölked, Pinkamindszent, Rádóckölked, Szarvaskend, Vasalja
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települések esetében” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„aa) a Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás; Családsegítés; Fogyatékossággal élők
nappali ellátása; Gyermekjóléti Szolgáltatás; Idősek nappali ellátása; Időskorúak átmeneti ellátása;
Ifjúság-egészségügyi gondozás; Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; Közösségi szolgáltatások
(kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása); Szenvedélybetegek nappali ellátása;
Szociális étkeztetés; Szociális Foglalkoztatás fejlesztő- felkészítő foglalkoztatás keretében;
Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében; Támogató szolgáltatás feladatokat a
Társulás által fenntartott, Körmend, Thököly u. 46. székhellyel működő Körmendi Szociális
Szolgáltató és Információs Központ intézmény látja el.
„ab) a házi segítségnyújtás feladatot
A Társulás által fenntartott, Körmend, Thököly u. 46. székhellyel működő Körmendi
Szociális Szolgáltató és Információs Központ látja el Csákánydoroszló, Döbörhegy, Döröske,
Egyházashollós, Halastó, Harasztifalu, Kemestaródfa, Körmend, Magyarnádalja, Magyarszecsőd,
Molnaszecsőd, Nagymizdó, Nagykölked, Pinkamindszent, Rádóckölked, Szarvaskend, Vasalja
települések esetében.”
5.3. „Az intézményvezető tekintetében a foglalkoztatási jogviszony keletkezésével és
megszüntetésével kapcsolatos jogokat a Társulási Tanács, míg minden más munkáltatói jogot a
Társulási Tanács elnöke gyakorolja.” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„Az intézményvezető tekintetében a foglalkoztatási jogviszony keletkezésével és működésével
kapcsolatos jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja. Az intézményvezetőt pályázat útján 5
évre bízza meg a Társulás Tanácsa.”
5.4 „A társult tagok megállapodnak abban, hogy mindaddig, amíg a Társulásban ellátott
feladatokhoz a Társulásban történő ellátás miatt normatív támogatás, vagy magasabb összegű
normatív támogatás érkezik, mindaddig Társulásban látják el a Szociális Szolgáltató és
Információs Központon keresztül biztosított feladatokat, és tartózkodnak a közös működtetés
megszüntetésétől.” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„A társult tagok megállapodnak abban, hogy mindaddig, amíg a Társulásban ellátott
feladatokhoz a Társulásban történő ellátás miatt normatív támogatás, vagy magasabb összegű
normatív támogatás érkezik, mindaddig Társulásban látják el a Körmendi Szociális Szolgáltató és
Információs Központon keresztül biztosított feladatokat, és tartózkodnak a közös működtetés
megszüntetésétől.”
6. A társulási megállapodás 7. pontjából törlésre kerül az alábbi szövegrész:
„A Társulás által fenntartott Szociális Szolgáltató és Információs Központ önállóan működő
költségvetési szerv.”
7. A társulási megállapodás 11. pontjában a „Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete”
szövegrész helyébe „a Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás – annak Társulási
Tanácsa” szövegrész kerül.
Felelős: jegyző.
Határidő: 2016. augusztus 31.
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Dr. Németh Péter jegyző ismertette a képviselő-testülettel a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és
Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc
u. 19., Cg. 18-10-100607) által, ami az Önkormányzattal kötött és fennálló bérleti-üzemeltetési
szerződés alapján megrendelt 2017-2031 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervet, a 2017. évi
felújítási, pótlási tervrészletéből a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részéről a
munka megkezdése előtt jóváhagyásra kerülő munkák elvégzéséről. Javasolta a csatolt javaslat
szerint a vízi-közmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. 11. § (1) bekezdésébe foglalt ivóvíz
hálózatra vonatkozó 15 éves gördülő fejlesztési terv elfogadását, egyben annak a Magyar
Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra történő benyújtására és az ezzel
kapcsolatos teljes hatósági eljárásban képviseletre a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 19., Cg.
18-10-100607) meghatalmazását.
Képviselő-testület a jegyző javaslatát teljes mértékben támogatja és 4 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
19/2016. (VIII.18.) Képviselő-testületi határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy a csatolt javaslat szerint a víziközmű
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. 11. § (1) bekezdésébe foglalt ivóvíz hálózatra vonatkozó
15 éves gördülő fejlesztési tervet elfogadja, annak a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási
Hivatalhoz jóváhagyásra történő benyújtására és az ezzel kapcsolatos teljes hatósági eljárásban
képviseletre a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot
(székhely: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 19., Cg. 18-10-100607) meghatalmazza. A
meghatalmazás aláírására felhatalmazza az Önkormányzat polgármesterét.
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal.
Németh Tamás polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy módosítsa 2/2004.(I.26.) számú
határozattal módosított 54/2002.(XII.16.) számú kt. határozatát azzal, hogy a vezetékes ivóvíz
rendszerre történő rácsatlakozás jogért 50.000,- Ft, míg a vezetékes földgáz rendszere történő
rácsatlakozás jogáért 150.000,- Ft összeg megfizetése esetén járul hozzá azzal, hogy a hozzájárulás
megfizetésére vonatkozó kötelezettség alóli felmentést eseti jelleggel a képviselő-testület döntési
kompetenciájában tartsa.
Képviselő-testület a polgármester javaslatát teljes mértékben támogatja és 4 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
20/2016. (VIII.18.) Képviselő-testületi határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy 2/2004.(I.26.) számú határozattal módosított
54/2002.(XII.16.) számú kt. határozatát módosítva a vezetékes ivóvíz rendszerre történő
rácsatlakozás jogért 50.000,- Ft, míg a vezetékes földgáz rendszere történő rácsatlakozás jogáért
150.000,- Ft összeg megfizetése mellett járul hozzá. A hozzájárulás megfizetésére vonatkozó
kötelezettség alóli felmentést eseti jelleggel a képviselő-testület döntési kompetenciájában tartja. A
hozzájárulásra vonatkozó nyilatkozat aláírására felhatalmazza az Önkormányzat polgármesterét.
Felelős: polgármester.
Határidő: folyamatos.
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Németh Tamás polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy az ATROPLUSZ Kft-vel
2009. október 17. napján határozatlan időre szóló és máig fennálló, Egyházashollós, Kossuth út 8.
szám alatti ingatlan (konyha és ebédlő, egyéb) bérletére vonatkozó szerződést 2016. szeptember 30.
napjával, mint bérbeadó mondja fel, mivel az ingatlan más funkcióra szükséges használni a
folyamatban lévő pályázat megvalósítása, az ingatlan felújítása után.
Képviselő-testület a polgármester javaslatát teljes mértékben támogatja és 4 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
21/2016. (VIII.18.) Képviselő-testületi határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy az ATROPLUSZ Kft-vel, 2009. október 17.
napján határozatlan időre szóló, Egyházashollós, Kossuth út 8. szám alatti ingatlan (konyha és
ebédlő, egyéb) bérletére vonatkozó szerződést 2016. szeptember 30. napjával, mint bérbeadó
felmondja, a felmondó jognyilatkozat aláírására felhatalmazza az Önkormányzat polgármesterét.
Felelős: polgármester.
Határidő: folyamatos.
Németh Tamás polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy Sinkó Endre Pállal és Sinkó
Dórával 2010. június 18. napján megkötött, 2012. 09. 14. napján módosított, Kossuth út 10. szám
alatti lakás ingatlan határozott időre 2014. 06. 30. napjáig szóló lakásbérleti szerződést
(visszamenőleges hatállyal) módosítsák azzal, hogy a bérleti szerződés határozott időre 2017.
augusztus 31. napjáig áll fenn.
Képviselő-testület a polgármester javaslatát teljes mértékben támogatja és 4 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
22/2016. (VIII.18.) Képviselő-testületi határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy Sinkó Endre Pállal és Sinkó Dórával 2010.
június 18. napján megkötött, 2012. 09. 14. napján módosított, Kossuth út 10. szám alatti lakás
ingatlan határozott időre szóló lakásbérleti szerződést (visszamenőleges hatállyal) módosítja azzal,
hogy a bérleti szerződés határozott időre 2017. augusztus 31. napjáig áll fenn. A bérleti szerződés
módosítására vonatkozó szerződés aláírására felhatalmazza az Önkormányzat polgármesterét.
Felelős: polgármester.
Határidő: folyamatos.
Németh Tamás polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy Mérth Istvánt mentesítse a
20/2016.(VIII.18.) számú határozattal módosított 54/2002.(XII.16.) számú kt. határozat szerinti
vezetékes ivóvíz rendszerre történő rácsatlakozás jogért 50.000,- Ft összegű befizetési kötelezettség
alól.
Képviselő-testület a polgármester javaslatát teljes mértékben támogatja és 4 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
23/2016. (VIII.18.) Képviselő-testületi határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy Mérth Istvánt mentesíti a 20/2016.(VIII.18.)
számú határozattal módosított 54/2002.(XII.16.) számú kt. határozat szerinti vezetékes ivóvíz
rendszerre történő rácsatlakozás jogért 50.000,- Ft összegű befizetési kötelezettség alól. A
hozzájárulásra vonatkozó nyilatkozat aláírására felhatalmazza az Önkormányzat polgármesterét.
Felelős: polgármester.
Határidő: folyamatos.
8

Németh Tamás polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a helyi védőnő kérte, hogy a
normatív finanszírozás emelésére tekintettel kapott többletforrást, a közalkalmazotti
illetményemelés felett, részére, mint fenntartó, fizesse ki. A polgármester a kérés teljesítését nem
támogatta.
Képviselő-testület a polgármester javaslatát teljes mértékben támogatja és 4 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
24/2016. (VIII.18.) Képviselő-testületi határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy a normatív finanszírozás emelésére
tekintettel kapott többletforrásból nem kíván személyi juttatást megállapítani és kifizetni azon túl,
melyre a jogszabály kötelezi.
Felelős: polgármester.
Határidő: folyamatos.
Németh Tamás polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Református Egyházközség
a Parókia felújítása támogatást kérte a képviselő-testülettől. A polgármester javasolta, hogy az
önkormányzat 200.000,- Ft összeggel támogassa a református parókia felújítását a költségvetési
tartalék terhére.
Képviselő-testület a polgármester javaslatát teljes mértékben támogatja és 4 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
25/2016. (VIII.18.) Képviselő-testületi határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy az önkormányzat 200.000,- Ft összeggel
támogatja a református parókia felújítását a költségvetési tartalék terhére. A támogatás Református
Egyházközség részére történő kiutalását elrendeli.
Felelős: polgármester.
Határidő: folyamatos.
Németh Tamás polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy az 1956-os forradalom és
szabadságharc 60 éves évfordulója méltó megünneplése körében emeljen Dolomit emlékművet a
Rákóczi téri parkban a Trianoni Emlékmű mellett.
Dr. Németh Péter jegyző javasolta, hogy ezzel együtt Országzászló felállítására és felavatására is
sor kerülhetne, mellyel az emlékhely teljesebb és méltó környezetet kaphatna. A polgármester
egyetértett a javaslattal és javasolta, hogy a képviselő-testület határozzon az 1956-os forradalom és
szabadságharc 60 éves évfordulója méltó megünneplése körében, Dolomit emlékmű és
Országzászló Rákóczi téri parkban a Trianoni Emlékmű mellett történő felállítása és felavatása
előkészítéséről.
Képviselő-testület a polgármester javaslatát teljes mértékben támogatja és 4 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
26/2016. (VIII.18.) Képviselő-testületi határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, az 1956-os forradalom és szabadságharc 60 éves
évfordulója méltó megünneplése körében, Dolomit emlékmű és Országzászló Rákóczi téri parkban
a Trianoni Emlékmű mellett történő felállítását és felavatását kezdeményezi. Felhatalmazza a
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polgármestert az előkészítésre szerződések megkötésére, 600.000,- Ft összegű, a költségvetési
tartalék terhére történő kötelezettségvállalások aláírására.

Felelős: polgármester.
Határidő: folyamatos.
Napirend végeztével a polgármester megköszönve a munkát, a képviselő-testületi ülést 10:30 órakor
bezárta.
Kmft.

Németh Tamás
polgármester
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Dr. Németh Péter
jegyző

