EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

JEGYZŐKÖNYV
a 2017. november 08-án megtartott, közmeghallgatással egybekötött nyilvános ülésről.
Rendeletek:
11/2017.(XI.09.) Önkormányzati Rendelet
EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 4/2015. (II. 16.) számú önkormányzati rendelete
módosításáról
12/2017.(XI.09.) Önkormányzati Rendelet
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL szóló 1/2017. (II. 16.) számú
önkormányzati rendelete módosításáról

Határozatok:
31/2017. (XI. 08.) határozat
Települési arculati Kézikönyv tárgyban megbízási szerződésre vonatkozó döntés halasztásáról.
32/2017. (XI. 08.) határozat
Döntés a BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatról.
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Jegyzőkönyv
Készült Egyházashollós Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 08-án 17:00 órától
megtartott, közmeghallgatással egybekötött 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.
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 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a meghívó szerinti
napirendet elfogadja:
Napirend

1. Megbízási szerződés Települési arculati Kézikönyv és Településiképi Rendelet elkészítésére
a Konszenzus Pannónia Zrt.-vel (előterjesztés csatolva).
Előadó: Dr. Németh Péter jegyző
2. Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet
módosítása, a Vas Megyei Kormányhivatal célellenőrzése alapján tett javaslatok alapján
(előterjesztés csatolva).
Előadó: Dr. Németh Péter jegyző
3. EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2017.
(II.16.) számú AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL szóló
rendeletének módosítása (előterjesztés csatolva).
Előadó: Dr. Németh Péter jegyző
4. Döntés a BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatról (zárt ülés).
Előadó: Németh Tamás polgármester
5. Egyebek.
Napirendek tárgyalását követően: KÖZMEGHALLGATÁS
ÉRDEMI RÉSZ
1./ Megbízási szerződés Települési arculati Kézikönyv és Településiképi Rendelet elkészítésére a
Konszenzus Pannónia Zrt.-vel.
Előadó: Dr. Németh Péter jegyző
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Dr. Németh Péter jegyző a csatolt és előterjesztésként kiküldött szerződéstervezet ismertetésével,
mely a „Települési arculati Kézikönyv és Településiképi Rendelet elkészítésére” vonatkozó
megbízási szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatként a Konszenzus Pannónia Zrt. küldött az
Önkormányzat részére, javasolta, hogy további két ajánlatot szerezzen be az Önkormányzat és csak
ezt követőben és függvényében, az alacsonyabb ellenszolgáltatásért azonos tartalmat vállaló
ajánlatadóval kössön szerződést a Képviselő-testület. Ezzel tegyen eleget a beszerzési szabályzat
előírásainak, egyben biztosítsa a feladat elvégzéséhez szükséges feltételeket.
A Képviselő-testület a jegyző javaslatát teljes mértékben támogatja és 4 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
31/2017. (XI. 08.) Képviselő-testületi határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy a „Települési arculati Kézikönyv és
Településiképi Rendelet elkészítésére” vonatkozó megbízási szerződés megkötésére vonatkozó a
Konszenzus Pannónia Zrt-től származó ajánlata elfogadásától nem zárkózik el, de elfogadása
tárgyában döntést csak azt követően hoz, hogy a jegyző beszerez és a képviselő-testület részére
előterjeszt, másik két ajánlatot azonos tartalmat vállaló ajánlatadótól.
Felelős: Dr. Németh Péter jegyző.
Határidő: azonnal
2./ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet
módosítása, a Vas Megyei Kormányhivatal célellenőrzése alapján tett javaslatok alapján.
Előadó: Dr. Németh Péter jegyző.
Dr. Németh Péter jegyző a kiküldött előterjesztésre hivatkozva, ismertette a Vas Megyei
Kormányhivatal célellenőrzése alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására irányuló
rendelet tervezetét, valamint az előterjesztésként kiküldött célellenőrzés tapasztalatait,
megállapításait, módosítási javaslatait. A jegyző javasolta a módosító rendelet elfogadását.
Képviselő-testület a jegyző javaslatát támogatta és 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta meg:
11/2017.(XI.09.) Önkormányzati Rendelet
EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 4/2015. (II. 16.) számú önkormányzati rendelete
módosításáról.
3./ EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2017. (II.
16.) számú AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL szóló rendeletének
módosítása.
Előadó: Dr. Németh Péter jegyző
Dr. Németh Péter jegyző a kiküldött előterjesztésre hivatkozva, ismertette a Miniszterelnökség
szakmai álláspontját a közös önkormányzati hivatalban az illetményalap és illetménnyel
kapcsolatban. A fenntartásban érintett önkormányzatok egységes tartamú rendeleti szabályozása
szükségességét. Erre figyelemmel javasolta a módosító rendelet előterjesztés szerinti elfogadását.
Képviselő-testület a jegyző javaslatát támogatta és 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta meg:
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12/2017.(XI.09.) Önkormányzati Rendelet
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL szóló 1/2017. (II. 16.) számú
önkormányzati rendelete módosításáról.
4./ Döntés a BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatról.
Előadó: Dr. Németh Péter jegyző
Németh Tamás polgármester a napirend további tárgyalására zárt ülést rendelt el, ahol
32/2017. (XI.08.) Képviselő-testületi határozat
került meghozatalra.
A képviselő-testület ülése nyílt ülés formájában folytatódott.
5./ Egyebek.
A nappirend alatt nem hangzott el felvetés.
Napirend végeztével a polgármester megköszönve a munkát, a képviselő-testületi ülést 18:00 órakor
bezárta.
Ezt követően a polgármester köszöntötte a KÖZMEGHALLGATÁSON megjelent, mintegy 20 főt,
egyben a jelen lévő, a testületi ülésen is részt vett képviselő-testületi tagoknak is megköszönte a
további jelenlétet és a közmeghallgatást 18:10 órakor megnyitotta.
A közmeghalgatás keretében Németh Tamás beszámolt:
- a sikeres erdőtelepítési munkákról,
- a szennyvízberuházás építési munkák 2018. évi megkezdéséről és várható befejezéséről,
- a játszótéri játékok beszerzéséről,
- a konyha épület felújításának megkezdéséről,
- a védőnői eszközök cseréjéről,
- a presszó előtti betonozási munkák elvégzéséről,
- a háziorvos-váltás körülményeiről, okairól,
- a temetői út tervezett portalanításáról,
- a 8-as út állami beruházás során felmerült gondokról, orvoslásuk érdekében történtekről.
A jelen lévő lakosok, kizárólag a 8-as út állami beruházás során felmerült gondok körében tettek
észrevételt, kérve a kapubejárók és átereszek helyrehozatalában az Önkormányzat részéről a segítő
szerepvállalást.
Németh Tamás polgármester, a felhozottakra, ígéretet tett, hogy továbbra is mindent megtesz a 8-as
beruházás miatt előállott gondok orvoslására.
A polgármester megköszönte az aktív részvételt, s mivel a KÖZMEGHALLGATÁS 19:00 órakor
befejeződött, azt berekesztette.

Kmft.

Németh Tamás
polgármester
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Dr. Németh Péter
jegyző

