EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

JEGYZŐKÖNYV
a 2017. július 17-án megtartott nyilvános ülésről.
Rendeletek:
6/2017.(VII.18.) Önkormányzati Rendelet
Egyházashollós község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2017. (VII. 18.) önkormányzati
rendelete Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 21.)
számú a települési anyakönyvvezetői szolgáltatás díjairól szóló rendelet módosításáról.
7/2017.(VII.18.) Önkormányzati Rendelet
Egyházashollós
Község
Önkormányzat
Képviselő-testületének
7/2017.
(VII.18.)
önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településképérvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
Határozatok:
17/2017. (VII. 17.) határozat
Kovácsné Cserős Mária verseskötet kiadásának támogatása.
18/2017. (VII. 17.) határozat
Magyar Telekom Nyrt-vel bérleti szerződés újrakötése.
19/2017. (VII. 17.) határozat
Gaál Ádám Dáviddal bérleti szerződés kötése.
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Jegyzőkönyv
Készült Egyházashollós Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. július 17-én 18:00 órától
megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Művelődési Klub Egyházashollós
Az ülésen jelen vannak: Németh Tamás polgármester,
Simonné Daróczi Annamária és Németh Péter képviselők.
Dr. Németh Péter jegyző.
Az ülésről távol maradt: Nyul Kálmánné alpolgármester,
Porpáci Gyula képviselő.
Németh Tamás polgármester üdvözli a képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőket. A jelenléti
ív alapján megállapítja, hogy az 5 fő képviselőből 3 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 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a meghívó szerinti
napirendet elfogadja:
Napirend
1. Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 21.) számú a
települési anyakönyvvezetői szolgáltatás díjairól szóló rendelet módosítása (csatolva az
előterjesztés).
Előadó: Dr. Németh Péter jegyző
2. A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet elfogadása (csatolva az
előterjesztés).
Előadó: Dr. Németh Péter jegyző
3. Egyebek.

ÉRDEMI RÉSZ
1./ Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 21.) számú a
települési anyakönyvvezetői szolgáltatás díjairól szóló rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Németh Péter jegyző.
Dr. Németh Péter jegyző a kiküldött előterjesztésre hivatkozva, ismertetve a Vas Megyei
Kormányhivatalnak az anyakönyvvezetői szolgáltatás díjairól szóló rendelet célellenőrzése
keretében megtett javaslatát, kérte a képviselők véleményét kérdéseit a rendelet módosítására
irányuló előterjesztésre. A jegyző javasolta a módosító rendelet elfogadását.
Képviselő-testület a jegyző javaslatát teljes mértékben támogatta és 3 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:
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6/2017.(VII.18.) Önkormányzati Rendelet
Egyházashollós Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2017. (VII.18.) önkormányzati
rendelete Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 21.) számú a
települési anyakönyvvezetői szolgáltatás díjairól szóló rendelet módosításáról.
2./ A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet elfogadása (csatolva az előterjesztés).
Előadó: Dr. Németh Péter jegyző
Dr. Németh Péter jegyző a kiküldött előterjesztésre hivatkozva, ismertette a települési arculati
kézikönyv, majd ennek alapján az október 1-éig megalkotandó településképi rendelet
megalkotásával kapcsolatos önkormányzati feladatokat. Külön is ismertette a mellékelt előterjesztés
szerinti településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelettervezet. Kérte a képviselők véleményét
kérdéseit a rendelet megalkotására vonatkozó előterjesztésre. A jegyző javasolta a rendelet
elfogadását.
Képviselő-testület a jegyző javaslatát teljes mértékben támogatta és 3 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:
7/2017.(VII.18.) Önkormányzati Rendelet
Egyházashollós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (VII.18.) önkormányzati
rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól.
3./ Egyebek.
Németh Tamás polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Kovácsné Cserős Mária,
jelenleg 9915 Nádasd, Kossuth Lajos utca 150. szám alatti, egyházashollósi születésű lakos, aki
verseskötetet szeretne megjelentetni, kiadni, ehhez kéri a képviselő-testület pénzügyi támogatását. A
polgármester javasolta a képviselő-testület nyújtson 15.000,- Ft összegű pénzügyi támogatást.
Képviselő-testület a polgármester javaslatát támogatja és 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
17/2017. (VII. 17.) Képviselő-testületi határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy Kovácsné Cserős Mária, jelenleg 9915
Nádasd, Kossuth Lajos utca 150. szám alatti lakos részére, verseskötete kiadásához 15.000,- Ft
összegű támogatást nyújt, melynek kifizetéséhez hozzájárul a költségvetési tartalék terhére.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: 2017. július 31.
Németh Tamás polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az Önkormányzattal bérleti
szerződést kötött Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) Egyházashollós 201
hrsz-ú ingatlanra vonatkozó bérleti szerződése 2017. 10. 31. napjával lejár. A bérlő kezdeményezte
a bérleti szerződés meghosszabbítását. A polgármester javasolta, hogy a bérleti szerződést kössék
újra azzal, hogy
- a bérleti jogviszony 2024. december 31. napjáig álljon fenn,
- a bérleti díj fix összegben éves szinten 1.500.000,- Ft + ÁFA összegben legyen
meghatározva,
- egyebekben a még fennálló szerződés tartalma változatlan.
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Képviselő-testület a polgármester javaslatát támogatja és 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
18/2017. (VII. 17.) Képviselő-testületi határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy az Önkormányzattal bérleti szerződést kötött
Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) Egyházashollós 201 hrsz-ú ingatlanra
vonatkozó bérleti szerződését, a bérlő kezdeményezésére, a csatolt melléklet szerint újra kötni
kívánja azzal, hogy
- a bérleti jogviszony 2024. december 31. napjáig álljon fenn,
- a bérleti díj fix összegben éves szinten 1.500.000,- Ft + ÁFA összegben legyen
meghatározva,
- egyebekben a még fennálló szerződés tartalma változatlan.
A képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza a szerződés aláírására.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: 2017. október 15.
Németh Tamás polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Gaál Ádám Dávid, 9700
Szombathely, Külső Nárai út 43/A. szám alatti lakos, az Önkormányzattal bérleti szerződést
szeretne kötni az Önkormányzat tulajdonában álló Egyházashollós, Kossuth út 11, 267
hrsz. ingatlannak a kerítéssel lehatárolt déli oldala részére tűzifa előállítása céljából, telephely
kialakítására, éves 20.000,- Ft + ÁFA bérleti díjért, 2017. július 18. napjától 2020. december 31.
napjáig terjedő időtartamra. A polgármester a bérleti szerződés megkötését javasolta.
Képviselő-testület a polgármester javaslatát támogatja és 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
19/2017. (VII. 17.) Képviselő-testületi határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy Gaál Ádám Dávid (Szül: Szombathely,
1991.02.25, Anyja neve: Kapui Éva), 9700 Szombathely, Külső Nárai út 43/A. szám alatti lakossal,
bérleti szerződést köt az Önkormányzat tulajdonában álló Egyházashollós, Kossuth út 11., 267
hrsz. ingatlannak a kerítéssel lehatárolt déli oldala részére, tűzifa előállítása céljából, telephely
kialakítására, éves 20.000,- Ft + ÁFA / év bérleti díjért, 2017. július 18. napjától 2020. december 31.
napjáig terjedő időtartamra.
A képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza a szerződés aláírására.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: azonnal.
Napirend végeztével a polgármester megköszönve a munkát, a képviselő-testületi ülést 19:00 órakor
bezárta.
Kmft.

Németh Tamás
polgármester
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Dr. Németh Péter
jegyző

