EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

JEGYZŐKÖNYV
a 2017. február 15-én megtartott nyilvános ülésről.

Rendelet:
1/2017.(II.16) Önkormányzati Rendelet
EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2017. (II. 16.) számú az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelete.

Határozatok:
1/2017. (II. 15.) határozat
Háziorvosi, védőnői szolgálat 2017. évi költségvetésének elfogadásáról.
2/2017. (II. 15.) határozat
Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének elfogadásáról.
3/2017. (II. 15.) határozat
Stabilitási terv elfogadásáról.
4/2017. (II. 15.) határozat
2017. évi éves összesített közbeszerzési terv elfogadásáról.
5/2017. (II. 15.) határozat
A 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról.
6/2017. (II. 15.) határozat
Gyűjtött szennyvízek elszállításáról szóló közszolgáltatási szerződés hosszabbításáról.
7/2017. (II. 15.) határozat
Általánosiskolai körzethatárok kijelöléséről szóló tervezet véleményezéséről.
8/2017. (II. 15.) határozat
„RÁDIÓ 8 Körmend” megvásárlásához Körmendi Kistérség támogatásáról.

1

Jegyzőkönyv
Készült Egyházashollós Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 15-én 8:30 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, Németh Péter képviselők.
Dr. Németh Péter jegyző.
Az ülésről távol maradt: --- .
Németh Tamás polgármester üdvözli a képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőket. A jelenléti
ív alapján megállapítja, hogy az 5 fő képviselőből 5 fő képviselő jelen van. A képviselő-testületi
ülés határozatképes, így azt megnyitja.
Javaslatot tesz a képviselő-testületnek a meghívóban közölt napirend elfogadására azzal, hogy Déri
Piroska előadó hivatalos program miatt nem tud jelen lenni, helyette Dr. Németh Péter jegyző jár el
a napirend tárgyalása során.
Képviselő-testület polgármester javaslatára 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a meghívó szerinti
napirendet elfogadja:
Napirend
1. Háziorvosi, védőnői szolgálat 2017. költségvetése
Előadó: Dr. Németh Péter jegyző
2. Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal 2017. költségvetése
Előadó: Dr. Németh Péter jegyző
3. Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Előadó: Németh Tamás polgármester
4. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettség
megállapítása
Előadó: Dr. Németh Péter jegyző
5. Egyházashollós Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve.
Előadó: Dr. Németh Péter jegyző
6. Egyéb időszerű feladatok
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ÉRDEMI RÉSZ
1./ Háziorvosi, védőnői szolgálat 2017. költségvetése
Előadó: Dr. Németh Péter jegyző
Dr. Németh Péter jegyző ismertette a csatolt a háziorvosi, védőnői szolgálat 2017. költségvetési
tervezetét.
Dr. Németh Péter jegyző a csatolt a háziorvosi, védőnői szolgálat 2017. költségvetési tervezetét
elfogadni javasolta azzal, hogy a csatolt előterjesztés szerint határozati döntést kért.
Képviselő-testület a jegyző javaslatát támogatta és 5 igen, 0 nem szavazattal, az alábbi határozatot
fogadta el:
1/2017.(II.15.) Képviselő-testületi határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy a háziorvosi, védőnői szolgálat 2017.
költségvetését a csatolt formában elfogadja.
Felelős: Dr. Németh Péter jegyző.
Határidő: Azonnal.
2./ Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal 2017. költségvetése
Előadó: Dr. Németh Péter jegyző
Dr. Németh Péter jegyző ismertette a csatolt az Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal
2017. költségvetési tervezetét.
Dr. Németh Péter jegyző a csatolt az Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal 2017.
költségvetési tervezetét elfogadni, kiemelte, hogy a hivatal esetén az illetményalap 2017. évre
50.000,- Ft összegre tervezett. Javasolta a tervezet elfogadását, hogy a csatolt előterjesztés szerint
határozati döntést kért.
Németh Tamás polgármester jelezte, hogy a dologi kiadások körében nem tartja megfelelőnek az
önkormányzatok közötti megosztási rendszert.
Dr. Németh Péter jegyző jelezte, hogy ez a megkötött megállapodás szerint került tervezésre,
amennyiben ettől el kívánnak térni a fenntartók, a megállapodást szükséges módosítani. Javasolta,
hogy 2017. június 30. napjáig tartsanak a polgármesterek koordinációs egyeztetést a tárgyban, majd
a testületek bevonásával – kompromisszumos megoldást elfogadva – módosítsák a megállapodást
és ez esetben a következő költségvetési tervezet már ezen tud alapulni.
Németh Tamás polgármester jelezte, hogy egyetért a jegyző javaslatával, június 30. előtt
kezdeményezni fogja a módosításhoz szükséges egyeztetést a fenntartó önkormányzatok között, így
már maga is javasolja a költségvetés elfogadását.
Képviselő-testület a jegyző javaslatát támogatta és 5 igen, 0 nem szavazattal, az alábbi határozatot
fogadta el:
2/2017.(II.15.) Képviselő-testületi határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy az Egyházasrádóci Közös Önkormányzati
Hivatal 2017. költségvetését a csatolt formában elfogadja.
Felelős: Dr. Németh Péter jegyző.
Határidő: Azonnal.
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3./ Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester a csatolt előterjesztés szerint, szóban is ismertette az előkészített
EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2017.
(II. 16.) számú az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletet.
Németh Tamás polgármester külön is tételesen ismertette szakfeladatonként az önkormányzati
előirányzatokat, javasolta a tervezet elfogadását.
Képviselő-testület a polgármester javaslatát támogatta és 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta meg:
1/2017.(II.16.) Önkormányzati Rendelet
EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2017.
(II. 16.) számú az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelete.
4./ Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettség
megállapítása
Előadó: Dr. Németh Péter jegyző
Dr. Németh Péter jegyző javasolta a csatolt előterjesztésnek megfelelően az önkormányzat
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő
három évre várható összegének meghatározását.
Képviselő-testület a jegyző javaslatát támogatta és 5 igen, 0 nem szavazattal, az alábbi határozatot
fogadta el:
3/2017.(II.15.) Képviselő-testületi határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 29/A. §-a alapján a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott
jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1)
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:
Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési
kötelezettség megállapításához 2018-2020. év

Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó fizetési kötelezettség megállapításához 2018-2020. év
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Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: azonnal.
5./ Egyházashollós Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve.
Előadó: Dr. Németh Péter jegyző
Dr. Németh Péter jegyző javasolta a csatolt előterjesztésnek megfelelően, hogy az önkormányzat a
2017. évi közbeszerzési tervét fogadja el.
Képviselő-testület a jegyző javaslatát támogatta és 4 igen, 0 nem szavazattal, az alábbi határozatot
fogadta el:
4/2017.(II.15.) Képviselő-testületi határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési
tervét a csatolt nemleges formában elfogadja.
Felelős: Dr. Németh Péter jegyző
Határidő: 2017. március 31.
6./ Egyéb időszerű feladatok
Dr. Németh Péter jegyző javasolta a képviselő-testületnek, arra is figyelemmel, hogy az irányadó
jogszabályi határidő eltelt, 2016. december 31. napjáig el kellett volna fogadni, sürgősséggel tegyen
eleget jogszabályi kötelezettségének és a belső ellenőrzési terveként 2017. évre fogadja el:
o
az önkormányzat vonatkozásában: gépkocsi használat és ennek nyilvántartása, elszámolása
szabályszerűségének, továbbá indokoltságának, hatékonyságának vizsgálatára. Továbbá az
ingóságok, mint eszközállomány nyilvántartás szabályszerűségének, leltározás, selejtezés
szabályszerűségének vizsgálatára.
o
a Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában: az ingóságok, mint eszközállomány
nyilvántartás szabályszerűségének, leltározás, selejtezés szabályszerűségének vizsgálatára.
Képviselő-testület a jegyző javaslatát teljes mértékben támogatja és 5 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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5/2017.(II.15.) Képviselő-testületi határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy a Községi Önkormányzat Egyházashollós és
Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában 2017. évben a belső ellenőrzés figyelme fokozottan
terjedjen ki:
o
az önkormányzat vonatkozásában: gépkocsi használat és ennek nyilvántartása, elszámolása
szabályszerűségének, továbbá indokoltságának, hatékonyságának vizsgálatára.
o
a Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában: az ingóságok, mint eszközállomány
nyilvántartás szabályszerűségének, leltározás, selejtezés szabályszerűségének vizsgálatára.
A jegyzőt felhívja, hogy a jelen határozatba foglaltakról, valamint ennek indoklását tartalmazó
javaslatról tájékoztassa a megbízott belső ellenőrt.
Felelős: Dr. Németh Péter jegyző
Határidő: azonnal.
Dr. Németh Péter jegyző ismertette a képviselő-testülettel, hogy a Vasi Ja-Sa Kft (9935 Szőce,
Petőfi utca 7.) céggel „Az ingatlanokon keletkező, közüzemi csatornahálózatba nem vezetett
háztartási szennyvízek …” gyűjtésére kötött közszolgáltatási szerződés 2017. március 31. napján
lejár. Javasolta, hogy a képviselő-testület közös megegyezéssel hosszabbítsa meg a még fennálló
közüzemi szerződést az ellátás biztosítása érdekében, további 3 évvel 2020. március 31. napjáig.
A szerződés meghosszabbítására vonatkozó megállapodás aláírására hatalmazza fel a polgármestert.
Képviselő-testület a jegyző javaslatát támogatta és 5 igen, 0 nem szavazattal, az alábbi határozatot
fogadta el:
6/2017.(II.15.) Képviselő-testületi határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy a Vasi Ja-Sa Kft (9935 Szőce, Petőfi utca 7.)
céggel „Az ingatlanokon keletkező, közüzemi csatornahálózatba nem vezetett háztartási
szennyvízek …” gyűjtésére kötött közszolgáltatási szerződést közös megegyezéssel
meghosszabbítja, további 3 évvel 2020. március 31. napjáig. A szerződésmódosítás aláírására
felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: Dr. Németh Péter jegyző.
Határidő: 2017. február 28.
Dr. Németh Péter jegyző ismertette a képviselő-testülettel a Vas Megyei Kormányhivatal
Szombathelyi Járási Hivatal VA-06/HF03/00957-4/2017. számú megkeresését, melyben véleményt
kért az általa készített általános iskolai körzethatárok kijelöléséről szóló tervezetről. A jegyző
ismertette a tervezetet és javasolta, hogy azt a képviselő-testület jóváhagyólag véleményezze.
Képviselő-testület a jegyző javaslatát teljes mértékben támogatja és 5 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal az alábbi határozatot hozza:

7/2017.(II.15.) Képviselő-testületi határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi
Járási Hivatal VA-06/HF03/00957-4/2017. számú megkeresésével megküldött, az általa készített
általános iskolai körzethatárok kijelöléséről szóló tervezetet jóváhagyólag véleményezi.
Felelős: Dr. Németh Péter jegyző
Határidő: azonnal.
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Németh Tamás polgármester a csatolt előterjesztés szerint ismertette a képviselő-testülettel a „Rádió
8 Körmend Kft.” támogatási kérelmét, mely 70.797,- Ft támogatást kér a rádió 2017. évi
üzemeltetéséhez. A polgármester a támogatási szerződés megkötését és a támogatás nyújtását
javasolta, határozati döntést kért.
Képviselő-testület a polgármester javaslatát támogatta és 5 igen, 0 nem szavazattal, az alábbi
határozatot fogadta el:
8/2017.(II.15.) Képviselő-testületi határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy a „Rádió 8 Körmend Kft.” támogatási
kérelmét elfogadja, a mellékelt támogatási szerződést megköti, melynek aláírására felhatalmazza a
polgármestert.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: 2017. február 28.
Németh Tamás polgármester ismertette a képviselő-testülettel a vállalkozó szerződés keretében
háziorvosi feladatokat ellátó vállalkozóval szemben írásos panasz érkezett. Ismertette a panasz
tartalmát, elmondta, hogy személy szerint ő nem tapasztalt olyan okot, ami a fennálló vállalkozási
szerződés felbontásának kezdeményezését szükségessé tenné. Ráadásul nincs másik orvos, és e
nélkül ellátatlan maradna a község, ezért nem javasolt intézkedést, nem tett előterjesztést.
Napirend végeztével a polgármester megköszönve a munkát, a képviselő-testületi ülést 9:30 órakor
bezárta.
Kmft.

Németh Tamás
polgármester
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Dr. Németh Péter
jegyző

