EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

JEGYZŐKÖNYV
a 2018. május 29-én megtartott nyilvános ülésről.
Rendeletek:
- EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2018. (V. 30.)
számú Önkormányzati Rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL.
- EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2018. (V. 30.)
számú Önkormányzati Rendelete A 2017. ÉVI KÖLTSÉVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL.
- EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2018. (V. 30.)
számú Önkormányzati Rendelete A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.16.) számú ÖNKORMÁNYZATI
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL.
- EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2018.
(V.30.) számú önkormányzati rendelete a településkép védelméről.
Határozatok:
20/2018. (V. 29.) határozat
Az Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési beszámolója elfogadásáról.
21/2018. (V. 29.) határozat
EGYHÁZASHOLLÓS Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadásáról.
22/2018. (V. 29.) határozat
A Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ 2017. évi gyermekjóléti beszámolójának
elfogadásáról.
23/2018. (V. 29.) határozat
A Helyi Gyermekvédelmi tevékenység 2017. évi beszámolójának elfogadásáról.
24/2018. (V. 29.) határozat
Az Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.
25/2018. (V. 29.) határozat
A szociális étkeztetés szakmai programjának módosítása.
26/2018. (V. 29.) határozat
Rábahídvég Helyi Építési Szabályzat módosítás véleményezése.
27/2018. (V. 29.) határozat
Háziorvosi ellátás tárgyában kötött vállalkozási szerződés módosítása
28/2018. (V. 29.) határozat
Kovácsné Cserős Mária verseskötete kiadásának pénzügyi támogatása.
29/2018. (V. 29.) határozat
Lakásbérleti szerződés megszüntetése.
30/2018. (V. 29.) határozat
Lakásbérleti szerződés megkötése.
31/2018. (V. 29.) határozat
Egyházashollós 150 és 193 hrsz-ú földrészletek telekalakítása.
32/2018. (V. 29.) határozat
Országos Mentőszolgálat Alapítvány pénzügyi támogatása.
33/2018. (V. 29.) határozat
Köztemetés elrendeléséről.
34/2018. (V. 29.) határozat
Szerződéskötés „Hobbi és haszonállatok elszállítása és tartása” tárgyában.
35/2018. (V. 29.) határozat
Szerződéskötés I. Világháborús emlékmű előtti terület felújítása, út és kerítés kialakítása tárgyában.
36/2018. (V. 29.) határozat
Szerződéskötés I. Világháborús emlékmű felépítménye felújítása tárgyában.
37/2018. (V. 29.) határozat
Pályázatot hirdet kiírása az Egyházashollósi Mesesziget Óvoda Óvodavezetői állásra.
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Jegyzőkönyv
Készült Egyházashollós Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 29-én 16:30 órától
megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Művelődési Klub Egyházashollós
Az ülésen jelen vannak: Németh Tamás polgármester,
Nyul Kálmánné alpolgármester,
Simonné Daróczi Annamária,
Németh Péter és Porpáci Gyula képviselők.
Dr. Németh Péter jegyző és Déri Piroska pénzügyi főelőadó.
Az ülésről távol maradt képviselő nem volt.
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.
Képviselő-testület polgármester javaslatára 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal a meghívó szerinti
napirendet elfogadja:
Napirend
1./ 2017. évi költségvetés módosítása
Előadó: Németh Tamás polgármester
2./ A 2017. évi költségvetési beszámoló megtárgyalása.
Előadó: Németh Tamás polgármester
3./ Pénzbeni és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
Előadó: Németh Tamás polgármester
4./ Település Arculati Kézikönyv megtárgyalása, határozati elfogadása, Településképi Rendelet
elfogadása.
Előadó: Németh Tamás polgármester
5./ A Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ 2017. évi gyermekjóléti
beszámolójának és a Helyi Gyermekvédelmi tevékenység 2017. évi beszámolójának megtárgyalása.
Előadó: Németh Tamás polgármester
6./ Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.
Előadó: Németh Tamás polgármester
7./ Szociális Étkeztetés Szakmai program módosítása.
Előadó: Németh Tamás polgármester
8./ Rábahídvég Helyi Építési Szabályzat módosítás véleményezése
Előadó: Németh Tamás polgármester
9./Egyebek.
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ÉRDEMI RÉSZ
1./ 2017. évi költségvetés módosítása
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester a kiküldött előterjesztésre és Déri Piroska szóbeli ismertetésére
hivatkozva kérte a képviselők véleményét kérdéseit a 2017. évi költségvetés módosítására
vonatkozó javaslattal kapcsolatban. Javasolta annak rendeleti elfogadását.
Képviselő-testület a polgármester javaslatát támogatta és 5 igen 0 nem szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta meg:
2/2018. (V.30.) Önkormányzati Rendelet
EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2018. (V.
30.) számú Önkormányzati Rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
2./ A 2017. évi költségvetési beszámoló megtárgyalása.
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester a kiküldött előterjesztésre és Déri Piroska szóbeli ismertetésére
hivatkozva kérte a képviselők véleményét kérdéseit a költségvetési beszámolóval kapcsolatban
azzal, hogy javasolta a közös hivatalra vonatkozó részének határozati, míg összességének rendeleti
elfogadását.
Képviselő-testület a polgármester javaslatát támogatta és 5 igen 0 nem szavazattal, az alábbi
határozatot fogadta el:
20/2018.(V.29.) Képviselő-testületi határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy a csatolt előterjesztés szerint, az
Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési beszámolóját elfogadja.
Felelős: Dr. Németh Péter jegyző.
Határidő: Azonnal.
Képviselő-testület a polgármester javaslatát támogatta és 5 igen 0 nem szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta meg:
3/2018. (V.30.) Önkormányzati Rendelet
EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2018. (V.
30.) számú Önkormányzati Rendelete A 2017. ÉVI KÖLTSÉVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL
3./ Pénzbeni és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester a kiküldött előterjesztésre hivatkozva kérte a képviselők véleményét
kérdéseit a Pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására vonatkozó javaslattal
kapcsolatban. Javasolta annak rendeleti elfogadását.
Képviselő-testület a polgármester javaslatát támogatta és 5 igen 0 nem szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta meg:
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4/2018. (V.30.) Önkormányzati Rendelet
EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2018. (V.
30.) számú Önkormányzati Rendelete A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.16.) számú
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
4./ Település Arculati Kézikönyv megtárgyalása, határozati elfogadása, Településképi Rendelet
elfogadása.
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester a kiküldött előterjesztésre hivatkozva kérte a képviselők véleményét
kérdéseit a Település Arculati Kézikönyvvel és a településkép védelméről szóló rendelettervezettel
kapcsolatban azzal, hogy javasolta a TAK határozati, míg a rendelettervezet rendeleti elfogadását.
Képviselő-testület a polgármester javaslatát támogatta és 5 igen 0 nem szavazattal, az alábbi
határozatot fogadta el:
21/2018.(V.29.) Képviselő-testületi határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy a csatolt
EGYHÁZASHOLLÓS Településképi Arculati Kézikönyvét elfogadja.
Felelős: Dr. Németh Péter jegyző.
Határidő: Azonnal.

előterjesztés

szerint,

Képviselő-testület a polgármester javaslatát támogatta és 5 igen 0 nem szavazattal, az alábbi
rendeletet alkotta meg:
5/2018. (V.30.) Önkormányzati Rendelet
EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2018.
(V.30.) számú önkormányzati rendelete a településkép védelméről
5./ A Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ 2017. évi gyermekjóléti
beszámolójának és a Helyi Gyermekvédelmi tevékenység 2017. évi beszámolójának megtárgyalása.
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester ismertette a képviselő-testülettel a csatolt Körmendi Szociális
Szolgáltató és Információs Központ 2017. évi gyermekjóléti beszámolóját, valamint a Helyi
Gyermekvédelmi tevékenység 2017. évi beszámolóját, mint a gyermekvédelmi törvény 96. § (6)
bekezdése alapján készített értékelést. Javasolta ezek határozati elfogadását.
Képviselő-testület a polgármester javaslatát támogatta és 5 igen 0 nem szavazattal, az alábbi
határozatot fogadta el:
22/2018.(V.29.) Képviselő-testületi határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy a csatolt Körmendi Szociális Szolgáltató és
Információs Központ 2017. évi gyermekjóléti beszámolóját elfogadja.
Felelős: Dr. Németh Péter jegyző.
Határidő: Azonnal.
Képviselő-testület a polgármester javaslatát támogatta és 5 igen 0 nem szavazattal, az alábbi
határozatot fogadta el:
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23/2018.(V.29.) Képviselő-testületi határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy a csatolt a Helyi Gyermekvédelmi
tevékenység 2017. évi beszámolóját elfogadja.
Felelős: Dr. Németh Péter jegyző.
Határidő: Azonnal.
6./ Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester felkérte a jegyzőt, hogy ismertesse a csatolt előterjesztés okait,
indokait.
Dr. Németh Péter jegyző ismertette a képviselő-testülettel, hogy a Vas Megyei kormányhivatal
szóbeli jelzésére tekintettel 3 kisebb kiegészítéssel szükséges módosítani a megállapodást a csatolt
előterjesztés szerint. Javasolta, ennek határozati elfogadását.
Képviselő-testület a jegyző javaslatát támogatta és 5 igen 0 nem szavazattal, az alábbi határozatot
hozta meg:
24/2018.(V.29.) Képviselő-testületi határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy a csatolt az Egyházasrádóci Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás II. számú módosítását elfogadja. A
megállapodás-módosítás aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: Dr. Németh Péter jegyző.
Határidő: Azonnal.
7./ Szociális Étkeztetés Szakmai program módosítása.
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester felkérte a jegyzőt, hogy ismertesse a csatolt előterjesztés okait,
indokait.
Dr. Németh Péter jegyző hivatkozva az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 20. § (1) bekezdésére,
tájékoztatott, hogy 2018. február 6 napjától az étkeztetés formájaként csupán a szociális konyhát és
népkonyhát nevesíti. Az egyéb főzőhely, mint önálló ellátási típus megszűnt, viszont e szolgáltatási
mód a szociális konyha keretein belül került szabályozásra. A 369/2013. (X.24.) Korm. rendeletben
foglaltak szerint az egyéb főzőhelyként szociális étkeztetést biztosító fenntartó köteles kérelmezni a
szociális konyhára vagy népkonyhára történő adatmódosítást a működést engedélyező szervnél.
Erre figyelemmel javasolta az előterjesztés szerint, a szociális étkeztetés szakmai programjának
határozati módosítását.
Képviselő-testület a jegyző javaslatát támogatta és 5 igen 0 nem szavazattal, az alábbi határozatot
hozta meg:
25/2018.(V.29.) Képviselő-testületi határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy a csatolt formában a szociális étkeztetés
szakmai programját módosítja.
Felelős: Dr. Németh Péter jegyző.
Határidő: Azonnal.
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8./ Rábahídvég Helyi Építési Szabályzat módosítás véleményezése
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester a csatolt Rábahídvég Község „Településképi eszközök 5. sz.
módosítása” 2018. április 10. Helyi Építési Szabályzat módosítás ismertetésével, javasolta a
Képviselő-testületnek, hogy azt jóváhagyólag véleményezze határozatával.
Képviselő-testület a polgármester javaslatát támogatta és 5 igen 0 nem szavazattal, az alábbi
határozatot hozta meg:
26/2018.(V.29.) Képviselő-testületi határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy a csatolt Rábahídvég Község „Településképi
eszközök 5. sz. módosítása” 2018. április 10. Helyi Építési Szabályzat módosítást jóváhagyólag
véleményezi. Az eljárás további szakaszában nem kíván részt venni.
Felelős: Dr. Németh Péter jegyző.
Határidő: 2018. június 10.
9./Egyebek.
Németh Tamás polgármester ismertette a Képviselő-testülettel, hogy a Vásárhelyi - Med
Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 9900 Körmend, Képúti liget 4. 7.ép.,
adószám: 21376768-1-18, képviseli: Dr. Vásárhelyi László) vállalkozó kezdeményezte a vele 2017.
szeptember 29. napján háziorvosi körzet ellátása tárgyában kötött vállalkozási szerződés, 2018.
április 01. napi hatályú módosítását, a havi bruttó 400.000,- forint vállalkozói díj havi bruttó
500.000,- forint díjra emelését, a megnövekedett OEP finanszírozási összegre tekintettel. A
polgármester javasolta a szerződés módosításáról határozat meghozatalát.
Képviselő-testület a polgármester javaslatát támogatta és 5 igen 0 nem szavazattal, az alábbi
határozatot hozta meg:
27/2018.(V.29.) Képviselő-testületi határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy a Vásárhelyi - Med Egészségügyi és
Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 9900 Körmend, Képúti liget 4. 7.ép.,adószám: 21376768-118, képviseli: Dr. Vásárhelyi László) vállalkozóval, 2017. szeptember 29. napján háziorvosi körzet
ellátása tárgyában kötött vállalkozási szerződést, 2018. április 01. napra visszamenőleges hatályú
módosítását elfogadja, a vállalkozói díj összegét havi bruttó 500.000,- forint összegre felemeli. A
szerződés módosítás aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: Németh Tamás polgármester.
Határidő: 2018. június 10.
Németh Tamás polgármester ismertette a Képviselő-testülettel, hogy a Kovácsné Cserős Mária
(9915 Nádasd, Kossuth Lajos utca 150.), azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy 10.
verseskötetének kiadásában pénzügyileg támogassa. A polgármester javasolta 15.000,- Ft
támogatásról szóló határozat meghozatalát.
Képviselő-testület a polgármester javaslatát támogatta és 5 igen 0 nem szavazattal, az alábbi
határozatot hozta meg:
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28/2018.(V.29.) Képviselő-testületi határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy Kovácsné Cserős Mária (9915 Nádasd,
Kossuth Lajos utca 150.) tizedik verseskötetének kiadásában 15.000,- Ft összeggel támogatja a
költségvetési tartalék terhére. A támogatás kiutalására felhívja az Egyházasrádóci Közös
Önkormányzati Hivatalt.
Felelős: Dr. Németh Péter jegyző.
Határidő: 2018. június 10.
Németh Tamás polgármester ismertette a Képviselő-testülettel, hogy a Sinkó Endre Pál, valamint
Sinkó Dóra ( 9781 Egyházashollós, Kossuth út 63.), azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz,
hogy a velük határozott időre, 2021. augusztus 31. napjáig, a 9781 Egyházashollós, Kossuth út 10.
szám alatti önkormányzati lakóingatlan bérletére kötött szerződést, közös megegyezéssel 2018.
június 01. napjával szüntessék meg. A polgármester javasolta a fennálló bérleti szerződés, közös
megegyezéssel történő megszüntetését jóváhagyó határozat meghozatalát.
Képviselő-testület a polgármester javaslatát támogatta és 5 igen 0 nem szavazattal, az alábbi
határozatot hozta meg:
29/2018.(V.29.) Képviselő-testületi határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy Sinkó Endre Pál, valamint Sinkó Dóra (9781
Egyházashollós, Kossuth út 63.) bérlőkkel, határozott időre, 2021. augusztus 31. napjáig, a 9781
Egyházashollós, Kossuth út 10. szám alatti önkormányzati lakóingatlan bérletére kötött szerződést
közös megegyezéssel 2018. június 01. napjától történő megszüntetéséhez hozzájárul. A szerződés
megszüntetéséről szóló okirat aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: Dr. Németh Péter jegyző.
Határidő: 2018. június 01.
Németh Tamás polgármester ismertette a Képviselő-testülettel, hogy Sinkó Noémi (9781
Egyházashollós, Kossuth út 10.) bérleti ajánlatot tett az Önkormányzat felé 29/2018.(V.29.)
Képviselő-testületi határozattal megszüntetett önkormányzati ingatlan bérletére vonatkozó
szerződés vele, mint bérlővel, azonos feltételekkel történő megkötésére. A polgármester javasolta a
bérleti szerződés megkötését 2018. június 01. napjával.
Képviselő-testület a polgármester javaslatát támogatta és 5 igen 0 nem szavazattal, az alábbi
határozatot hozta meg:
30/2018.(V.29.) Képviselő-testületi határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy Sinkó Noémi (9781 Egyházashollós,
Kossuth út 10.) bérlővel a 29/2018.(V.29.) Képviselő-testületi határozattal megszüntetett
szerződéssel azonos tartalommal, 2018. június 01. napjával lakásbérleti szerződést köt. A bérleti
szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: Dr. Németh Péter jegyző.
Határidő: 2018. június 01.
Németh Tamás polgármester ismertette a Képviselő-testülettel, a Geodézia Stúdió Kft. által GS4/2009. munkaszámon készített Egyházashollós ingatlan-nyilvántartásban 150 és 193 hrsz-on
felvett földrészleteket érintő telekalakítási vázrajz szerint történő telekalakítását, telekmegosztását,
ezzel építési telkek kialakítását. A polgármester javasolta a vázrajz szerinti telekosztás elfogadásáról
szóló határozat meghozatalát.
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Képviselő-testület a polgármester javaslatát támogatta és 5 igen 0 nem szavazattal, az alábbi
határozatot hozta meg:
31/2018.(V.29.) Képviselő-testületi határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy a Geodézia Stúdió Kft. által GS-4/2009.
munkaszámon készített Egyházashollós ingatlan-nyilvántartásban 150 és 193 hrsz-on felvett
földrészleteket érintő telekalakítási vázrajz szerint történő telekalakítását jóváhagyja. A változási
vázrajz aláírására, a telekalakítási kérelem benyújtására felhatalmazza polgármestert,
ellenjegyzésére a jegyző, jogtanácsost.
Felelős: Németh Tamás polgármester és Dr. Németh Péter jegyző.
Határidő: 2018. június 10.
Németh Tamás polgármester ismertette a Képviselő-testülettel, hogy az Országos Mentőszolgálat
Alapítvány a Körmendi Mentőállomás fejlesztése érdekében pénzügyi támogatás iránt fordult az
Önkormányzathoz. A polgármester javasolta 50.000,- Ft összegű támogatásról szóló határozat
meghozatalát.
Képviselő-testület a polgármester javaslatát támogatta és 5 igen 0 nem szavazattal, az alábbi
határozatot hozta meg:
32/2018.(V.29.) Képviselő-testületi határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy az Országos Mentőszolgálat Alapítványt, a
Körmendi Mentőállomás fejlesztése érdekében 50.000,- Ft összeggel támogatja a költségvetési
tartalék terhére. A támogatás kiutalására felhívja az Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatalt.
Felelős: Dr. Németh Péter jegyző.
Határidő: 2018. június 10.
Németh Tamás polgármester ismertette a képviselő-testülettel, hogy néhai Péter Csaba (szül.
Körmend, 1955. 12. 27.) volt Egyházashollós, Kossuth út 11. sz. alatti lakos közköltségen történő
hamvasztásának és a hamvak Egyházashollósi köztemetőbe történő elhelyezése szükségessége
merült fel, mivel a hozzátartozók az eltemetést nem vállalták. A polgármester javasolta, hogy a
képviselő-testület rendelje el határozatával néhai Péter Csaba közköltségen történő hamvasztását és
a hamvak Egyházashollós köztemetőbe történő elhelyezését, ennek megrendelését és kifizetését.
Képviselő-testület a polgármester javaslatát támogatta és 5 igen, 0 nem szavazattal, az alábbi
határozatot fogadta el:
33/2018.(V.29.) Képviselő-testületi határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy néhai Péter Csaba (szül. Körmend, 1955. 12.
27.) volt Egyházashollós, Kossuth út 11. sz. alatti lakos közköltségen történő hamvasztását és a
hamvak Egyházashollósi köztemetőbe történő elhelyezését elrendeli.
A köztemetés költségeinek kifizetésének, a költségvetési tartalék terhére, felkéri az Egyházasrádóci
Közös Önkormányzati Hivatalt.
Felelős: Dr. Németh Péter jegyző.
Határidő: 2018. június 10.
Németh Tamás polgármester ismertette a képviselő-testülettel nincs fennálló szerződés
megállapodása olyan céggel vagy vállalkozóval, aki ellátná a községben talált, fellelt vagy egyedül
maradó hobbi- és haszonállatok elszállítására, tartására vonatkozó kötelező feladatot. Ismertette a
mellékelt szerződéstervezetet és javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a szerződés megkötéséről
határozzon a STAR-Laguna Bt. (9721 Gencsapáti, Dr. Szerdahelyi E. u. 14.) vállalkozással.
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Képviselő-testület a polgármester javaslatát támogatta és 5 igen, 0 nem szavazattal, az alábbi
határozatot fogadta el:
34/2018.(V.29.) Képviselő-testületi határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy a csatolt tervezet szerint, a Egyházashollós
községben talált, fellelt vagy egyedül maradó hobbi- és haszonállatok elszállítására, tartására
szerződést köt határozatlan időre a STAR-Laguna Bt. (9721 Gencsapáti, Dr. Szerdahelyi E. u. 14.)
vállalkozással. A szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: Dr. Németh Péter jegyző.
Határidő: 2018. június 10.
Németh Tamás polgármester ismertette a képviselő-testülettel Csercsics Balázs egyéni vállalkozó
(9784 Nagykölked, Fő utca 36.) 531.040,- Ft összegért, mint vállalkozói díjért történő I.
Világháborús emlékmű előtti terület felújítása, burkolása – térkövezése - tárgyában adott
árajánlatát. A polgármester javasolta, hogy határozzon a Képviselő-testület az árajánlat alapján
vállalkozói szerződés megkötéséről.
Képviselő-testület a polgármester javaslatát támogatta és 5 igen, 0 nem szavazattal, az alábbi
határozatot fogadta el:
35/2018.(V.29.) Képviselő-testületi határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy a csatolt árajánlat elfogadásával Csercsics
Balázs egyéni vállalkozóval (9784 Nagykölked, Fő utca 36.), 531.040,- Ft összegű
ellenszolgáltatásért vállalkozási szerződést köt, a községi I. Világháborús emlékmű előtti terület
felújítása, burkolása -térkövezése- tárgyában. A szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: Németh Tamás polgármester.
Határidő: Azonnal.
Németh Tamás polgármester ismertette a képviselő-testülettel Horváth József egyéni vállalkozó
(9900 Körmend, Rákóczi utca 76.), 882.800,- Ft összegért, mint vállalkozói díjért történő I.
Világháborús emlékmű felépítménye felújítása tárgyában adott árajánlatát. A polgármester javasolta,
hogy határozzon a Képviselő-testület az árajánlat alapján vállalkozói szerződés megkötéséről.
Képviselő-testület a polgármester javaslatát támogatta és 5 igen, 0 nem szavazattal, az alábbi
határozatot fogadta el:
36/2018.(V.29.) Képviselő-testületi határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy a csatolt árajánlat elfogadásával Horváth
József egyéni vállalkozó (9900 Körmend, Rákóczi utca 76.), 882.800,- Ft összegű
ellenszolgáltatásért vállalkozási szerződést köt, a községi I. Világháborús emlékmű felépítménye
felújítása tárgyában. A szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: Németh Tamás polgármester.
Határidő: Azonnal.
Németh Tamás polgármester, hivatkozva az Önkormányzat 17/2018. (V. 11.) határozatával
„Egyházashollósi Mesesziget Óvoda” alapító okiratának elfogadásával, ezzel 2018. szeptember 01.
napjától, új önálló intézmény alapítására, javasolta, hogy írjon ki az Önkormányzat Képviselőtestülete pályázatot vezető óvónői állás betöltésére. Ismertette a csatolt pályázati kiírást és kérte a
képviselőket, hogy határozatban döntsenek a pályázat kiírásáról.
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Képviselő-testület a polgármester javaslatát támogatta és 5 igen, 0 nem szavazattal, az alábbi
határozatot fogadta el:
37/2018.(V.29.) Képviselő-testületi határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy a csatolt pályázati felhívás szerint pályázatot
ír ki, Egyházashollósi Mesesziget Óvoda Óvodavezetői állásának 2018. szeptember 01. napjától
történő betöltésére. A pályázat „Közigállás” felületen és az Önkormányzat hivatalos honlapján
történő megjelentetésével megbízza az Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatalt.
Felelős: Dr. Németh Péter jegyző.
Határidő: 2018. június 30.
Napirend végeztével a polgármester megköszönve a munkát, a képviselő-testületi ülést 18:30 órakor
bezárta.
Kmft.

Németh Tamás
polgármester
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Dr. Németh Péter
jegyző

