EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

JEGYZŐKÖNYV
a 2017. szeptember 29-én megtartott nyilvános ülésről.

Rendeletek:
8/2017.(IX.30.) Önkormányzati Rendelet
Egyházashollós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (IX.30.) számú
önkormányzati rendelete a helyi népszavazásról
9/2017.(IX.30.) Önkormányzati Rendelet
Egyházashollós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (IX.30.) számú
önkormányzati rendelete a reklámelhelyezésekről.
10/2017.(IX.30.) Önkormányzati Rendelet
Egyházashollós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (IX.30.) számú
önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről.

Határozatok:
27/2017. (IX. 29.) határozat
BURSA HUNGARICA 2018. évi pályázathoz történő csatlakozásról.
28/2017. (IX. 29.) határozat
Háziorvosi és védőnői szolgálat feladatellátási szerződésének módosítása.
29/2017. (IX. 29.) határozat
Megállapodás háziorvosi feladatok ellátására.
30/2017. (IX. 29.) határozat
Kivitelezői szerződés zsaluzási munka végzésére.
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Jegyzőkönyv
Készült Egyházashollós Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 29-én 10:30 órától
megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Művelődési Klub Egyházashollós
Az ülésen jelen vannak: Németh Tamás polgármester,
Nyul Kálmánné alpolgármester,
Simonné Daróczi Annamária képviselők,
Dr. Németh Péter jegyző.
Az ülésről távol maradt: Németh Péter, 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. A helyi népszavazás és népi kezdeményezés részletes szabályaira vonatkozó önkormányzati
rendelet megalkotása
Előadó: Dr. Németh Péter jegyző
2. Döntés a BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz történő 2018. évi
csatlakozásról.
Előadó: Németh Tamás polgármester
3. Háziorvosi és védőnői szolgálat feladatellátási szerződésének módosítása
Előadó: Dr. Németh Péter jegyző
4. Megállapodás háziorvosi feladatok ellátására, területi ellátási kötelezettséggel
Előadó: Németh Tamás polgármester
5. Egyebek
ÉRDEMI RÉSZ
1./ Egyházashollós Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása.
Előadó: Dr. Németh Péter jegyző.
Dr. Németh Péter jegyző tájékoztat, hogy az önkormányzat nem rendelkezik a helyi népszavazásra
vonatkozó szabályozással. A kiküldött előterjesztésre hivatkozva ismertette a helyi népszavazásról
szóló rendelet tervezetét. Elmondta, hogy a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII.
törvény hatályba lépését követően meg kell alkotni az önkormányzatnak a rendeletet. A jegyző
javasolta a rendelet elfogadását.
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Képviselő-testület a jegyző javaslatát teljes mértékben támogatta és 3 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:
8/2017.(IX.30.) Önkormányzati Rendelet
Egyházashollós Község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete a helyi népszavazásról.

8/2017.

(IX.30.)

számú

2./ Döntés a BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz történő 2018. évi
csatlakozásról.
Előadó: Dr. Németh Péter jegyző
Dr. Németh Péter jegyző javasolta a képviselő-testületnek, hogy határozzon a BURSA
HUNGARICA 2018. évi pályázati kiírás alapján, a pályázati rendszer 2018. évi fordulójához
történő csatlakozásról.
A Képviselő-testület a jegyző javaslatát teljes mértékben támogatja és 3 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
27/2017. (IX. 29.) Képviselő-testületi határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy a BURSA HUNGARICA 2018. évi pályázati
kiírás alapján csatlakozik a pályázati rendszer 2018. évi fordulójához.
Felelős: Németh Tamás polgármester.
Határidő: azonnal
3./ Háziorvosi és védőnői szolgálat feladatellátási szerződésének módosítása
Előadó: Dr. Németh Péter jegyző
Dr. Németh Péter jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy felülvizsgálta a Molnaszecsőd és
Magyarszecsőd községek önkormányzataival kötött, háziorvosi és védőnői szolgálat feladatellátási
szerződést és észlelte, miszerint az több ponton hiányos, jogszabályi rendelkezésekkel és a folytatott
gyakorlattal is ütközik. Elmondta, hogy előkészítette a polgármester kérésére a háziorvosi és
védőnői szolgálat feladatellátási szerződés módosítására vonatkozó javaslatát, melyet
előterjesztésként mellékelt a meghívóhoz. Javasolta a módosítás elfogadását.
Képviselő-testület a jegyző javaslatát teljes mértékben támogatja és 3 igen, 0 nem szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
28/2017. (IX. 29.) Képviselő-testületi határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy a Molnaszecsőd és Magyarszecsőd községek
önkormányzataival kötött, háziorvosi és védőnői szolgálat feladatellátási szerződés módosítására
vonatkozó szerződés csatolt tervezetét elfogadja. A módosító szerződés aláírására felhatalmazza a
polgármestert.
Felelős: Németh Tamás polgármester.
Határidő: azonnal
4./ Megállapodás háziorvosi feladatok ellátására, területi ellátási kötelezettséggel
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a jegyzővel előkészíttette a
háziorvosi feladatok ellátására vonatkozó, a meghívóhoz csatolt Dr. Vásárhelyi László háziorvossal
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kötendő vállalkozási szerződést, melyet elfogadásra javasol.
Képviselő-testület a polgármester javaslatát teljes mértékben támogatja és 3 igen, 0 nem szavazattal
az alábbi határozatot hozza:
29/2017. (IX. 29.) Képviselő-testületi határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy a háziorvosi feladatok ellátására vonatkozó,
Dr. Vásárhelyi László háziorvossal vállalkozási szerződést köt a csatolt szerződés szerint. A
szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: Németh Tamás polgármester.
Határidő: azonnal
5./ Egyebek
Németh Tamás polgármester ismertette a Képviselő-testülettel, hogy az Önkormányzati tulajdonú
ún. Konyha-épület, építési engedélyes felújítása, tetőcseréje megvalósításához kapcsolódóan, három
árajánlatot kért be a melléklet szerinti három vállalkozástól. Ismertette az ajánlatokat, kiemelve,
hogy a LANOR HOLZ Bt. által adottajánlat, mely bruttó 2.900.000,- Ft ellenszolgáltatásért vállalja
a teljes zsaluzás kivitelezést teljes körű és a legkedvezőbb. Javasolta az árajánklat alapján a
LANOR HOLZ Bt-vel történő szerződéskötést.
Dr. Németh Péter jegyző jelezte, hogy a szerződés nem esik a közbeszerzési törvény hatálya alá,
ezért megköthető.
Képviselő-testület a polgármester javaslatát támogatja és 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
30/2017. (IX. 29.) Képviselő-testületi határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy kivitelezési szerződést köt árajánlata alapján
az Önkormányzati tulajdonú ún. koordinációs-épület, építési engedélyes felújítása, tetőcseréje
megvalósításához kapcsolódóan elvégzendő teljes körű zsaluzási munkákra a LANOR HOLZ Btvel az árajánlata alapján, bruttó 2.900.000,- Ft ellenszolgáltatásért.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési szerződés aláírására, a kivitelezés
lebonyolítására.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: 2017. október 15.
Dr. Németh Péter jegyző ismertette, hogy a 2017. szeptember 19. napján az Országgyűlés által
elfogadott 2017. évi CV. törvény alapján, mely többek között a településkép védelméről szóló helyi
rendelet elfogadásának eredetileg 2017. október 1. napi határidejét 2017. december 31. napjára
módosította, előírta azt is, hogy a helyi képviselő-testületeknek rendelet kell elfogadni és hatályba
helyezni a reklámelhelyezésekről, valamint a településképi bejelentési eljárásról és településképi
kötelezésről. Ismertette a mellékelt rendeleti előterjesztéseket azzal, hogy a sürgető helyzet és
határidő miatt nem tudta előterjesztésként kiküldeni.
A jegyző javasolta a reklámelhelyezésekről szóló 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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9/2017.(IX.30.) Önkormányzati Rendelet
Egyházashollós Község Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete a reklámelhelyezésekről.

9/2017.

(IX.30.)

számú

A jegyző javasolta a településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről szóló rendelet
elfogadását.
Képviselő-testület a jegyző javaslatát teljes mértékben támogatta és 3 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:
10/2017.(IX.30.) Önkormányzati Rendelet
Egyházashollós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (IX.30.)
önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről.

számú

Napirend végeztével a polgármester megköszönve a munkát, a képviselő-testületi ülést 12:30 órakor
bezárta.
Kmft.

Németh Tamás
polgármester
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Dr. Németh Péter
jegyző

