EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

JEGYZŐKÖNYV
a 2018. augusztus 24-én megtartott nyilvános ülésről.
Rendeletek:
- EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2018. (VIII.
25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosításáról.
- EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2018.
(VIII. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a településkép védelméről szóló 5/2018. (V.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról.

Határozatok:
38/2018. (VIII. 24.) határozat
A Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulásnak az orvosi ügyeleti hozzájárulás összege emeléséről
39/2018. (VIII. 24.) határozat
Magyarszecsőd, Molnaszecsőd és Egyházashollós Települések Szennyvízberuházási Önkormányzati
Társulás megszüntetéséről
40/2018. (VIII. 24.) határozat
A víziközmű szolgáltatás 15 éves időtávra szóló gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról
41/2018. (VIII. 24.) határozat
A Mesesziget Óvoda óvodavezetői pályázatának elbírálásáról (zárt ülés)
42/2018. (VIII. 24.) határozat
A Körmend és Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenntartó Társuláshoz való csatlakozás elfogadásáról,
társulási megállapodás módosításáról
43/2018. (VIII. 24.) határozat
AZ EGYHÁZASRÁDÓCI KÖZÖS
Szabályzatának módosításáról
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ÖNKORMÁNYZATI

HIVATAL

Szervezeti

és

Működési

Jegyzőkönyv
Készült Egyházashollós Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. augusztus 24-én 09:00 órától
megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Művelődési Klub Egyházashollós
Az ülésen jelen vannak: Németh Tamás polgármester,
Nyul Kálmánné alpolgármester,
Simonné Daróczi Annamária és 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 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal a meghívó szerinti
napirendet elfogadja:
Napirend
1./ Mesesziget óvoda 2018. évi költségvetése, Önkormányzat 2018 évi költségvetésének módosítása
Előadó: Németh Tamás polgármester
2./ Orvosi ügyeleti hozzájárulás változása
Előadó: Németh Tamás polgármester
3./ Magyarszecsőd, Molnaszecsőd és
Önkormányzati Társulás megszüntetése
Előadó: Németh Tamás polgármester

Egyházashollós

Települések

Szennyvízberuházási

4./Vasivíz gördülő fejlesztési tervének elfogadása (2019-2033).
Előadó: Németh Tamás polgármester
5./ Óvodavezetői pályázat elbírálása (zárt ülés)
Előadó: Németh Tamás polgármester
6./ Egyebek.
ÉRDEMI RÉSZ
1./ Mesesziget óvoda 2018. évi költségvetése, Önkormányzat 2018 évi költségvetésének módosítása
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester a kiküldött előterjesztésre hivatkozva kérte a képviselők véleményét
kérdéseit a 2018. évi költségvetés módosítására vonatkozó javaslattal kapcsolatban. Javasolta annak
rendeleti elfogadását.
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Képviselő-testület a polgármester javaslatát támogatta és 4 igen 0 nem szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta meg:
6/2018. (VIII.25.) Önkormányzati Rendelet
EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2018. (VIII.
25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
rendelet módosításáról
2./ Orvosi ügyeleti hozzájárulás változása
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester a kiküldött előterjesztésre hivatkozva kérte a képviselők véleményét
kérdéseit a Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás 2018.05.31.-i Tanácsülésén elfogadásra
került, az Orvosi Ügyeletnél foglalkoztatott szakdolgozók megbízási díjának emelése miatt, a 2018.
évben 6 Ft/fő/hó összeggel történő emelésről, mellyel 74 Ft/fő/hó-ra emelkedik az orvosi ügyeleti
hozzájárulás. Javasolta a hozzájárulási összeg emelésére vonatkozó határozat elfogadását.
Képviselő-testület a polgármester javaslatát támogatta és 4 igen 0 nem szavazattal, az alábbi
határozatot fogadta el:
38/2018. (VIII. 24.) határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy a csatolt előterjesztés szerint, a Körmend és
Kistérsége Önkormányzati Társulás részére az orvosi ügyeleti hozzájárulás mértékét 2018. évben 6
Ft/fő/hó összeggel emelve, 74 Ft/fő/hó-ra emelve elfogadja.
Felelős: Dr. Németh Péter jegyző.
Határidő: Azonnal.
3./ Magyarszecsőd, Molnaszecsőd és
Önkormányzati Társulás megszüntetése
Előadó: Németh Tamás polgármester

Egyházashollós

Települések

Szennyvízberuházási

Németh Tamás polgármester a kiküldött előterjesztésre hivatkozva kérte a képviselők véleményét
kérdéseit a Magyarszecsőd, Molnaszecsőd és Egyházashollós Települések Szennyvízberuházási
Önkormányzati Társulás megszüntetésére irányuló határozati javaslatról. Javasolta határozat
hozatalát, a Társulás megszüntetéséről.
Képviselő-testület a polgármester javaslatát támogatta és 4 igen 0 nem szavazattal, az alábbi
határozatot fogadta el:
39/2018. (VIII. 24.) határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy a Magyarszecsőd, Molnaszecsőd és
Egyházashollós Települések Szennyvízberuházási Önkormányzati Társulás megszüntetését
kezdeményezi.
Felelős: Dr. Németh Péter jegyző.
Határidő: Azonnal.
4./Vasivíz gördülő fejlesztési tervének elfogadása (2019-2033).
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás ismertette a képviselő-testülettel a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 19., Cg.
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18-10-100607) által, ami az Önkormányzattal kötött és fennálló bérleti-üzemeltetési szerződés
alapján megrendelt 2019-2033 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervet, a 2019. évi felújítási,
pótlási tervrészletéből a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részéről a munka
megkezdése előtt jóváhagyásra kerülő munkák elvégzéséről. Javasolta a csatolt javaslat szerint a
víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. 11. § (1) bekezdésébe foglalt ivóvíz és
szennyvíz hálózatra vonatkozó 15 éves gördülő fejlesztési terv elfogadását, egyben annak a Magyar
Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra történő benyújtására és az ezzel
kapcsolatos teljes hatósági eljárásban képviseletre a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 19., Cg.
18-10-100607) meghatalmazását.
Képviselő-testület a polgármester javaslatát teljes mértékben támogatja és 4 igen, 0 nem szavazattal
az alábbi határozatot hozza:
40/2018. (VIII. 24.) határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy a csatolt javaslat szerint a víziközmű
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. 11. § (1) bekezdésébe foglalt ivóvíz hálózatra és
szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszerre vonatkozó 15 éves gördülő fejlesztési tervet elfogadja,
annak a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra történő benyújtására
és az ezzel kapcsolatos teljes hatósági eljárásban képviseletre a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és
Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc
u. 19., Cg. 18-10-100607) meghatalmazza. A meghatalmazás aláírására felhatalmazza az
Önkormányzat polgármesterét.
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal.
5./ Óvodavezetői pályázat elbírálása (zárt ülés)
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester a napirend további tárgyalására zárt ülést rendelt el, ahol
41/2018. (VIII. 24.) határozat
került meghozatalra.
A képviselő-testület ülése nyílt ülés formájában folytatódott.
6./ Egyebek.
Németh Tamás polgármester a kiküldött előterjesztésre hivatkozva kérte a képviselők véleményét
kérdéseit Nádasd, Daraboshegy, Halogy, Hegyháthodász, Hegyhátsál és Csákánydoroszló Községek
Önkormányzatai a bölcsődei feladatellátás tekintetében, a Körmend és Mikrotérsége Köznevelési
Intézményfenntartó Társuláshoz történő csatlakozások elfogadásáról, javasolta a csatlakozás és
társulási megállapodás módosítására vonatkozó határozat elfogadását.
Képviselő-testület a polgármester javaslatát támogatta és 4 igen 0 nem szavazattal, az alábbi
határozatot fogadta el:
42/2018. (VIII. 24.) határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy a csatolt előterjesztés szerint, Nádasd,
Daraboshegy,
Halogy,
Hegyháthodász,
Hegyhátsál
és
Csákánydoroszló
Községek
Önkormányzatainak, a bölcsődei feladatellátás tekintetében, a Körmend és Mikrotérsége
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Köznevelési Intézményfenntartó Társuláshoz történő csatlakozását elfogadja és társulási
megállapodás módosítását jóváhagyja.
Felelős: Dr. Németh Péter jegyző.
Határidő: Azonnal.
Dr. Németh Péter jegyző a kiküldött előterjesztésre hivatkozva kérte a képviselők véleményét
kérdéseit AZ EGYHÁZASRÁDÓCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosításáról szóló, az egyházasrádóci hivatal ügyfélfogadási idejének
módosítására vonatkozó tervezetről, javasolta a módosítás határozati elfogadását.
Képviselő-testület a jegyző javaslatát támogatta és 4 igen 0 nem szavazattal, az alábbi határozatot
fogadta el:
43/2018. (VIII. 24.) határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy a csatolt előterjesztés szerint, AZ
EGYHÁZASRÁDÓCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítását jóváhagyja.
Felelős: Dr. Németh Péter jegyző.
Határidő: Azonnal.
Nyul Kálmánné alpolgármester, hivatkozva a zárt ülésen meghozott 41/2018. (VIII. 24.) határozat
szerint 2018. szeptember 01. napjától beálló összeférhetetlenségre, bejelentette, hogy
alpolgármesteri tisztségéről, 2018. szeptember 01. hatállyal lemond.
Dr. Németh Péter jegyző felhívta a figyelmet, hogy a törvényes állapot fenntartása érdekében a
soron következő képviselő-testületi ülésen új alpolgármester megválasztásáról szükséges
gondoskodni.
Dr. Németh Péter jegyző jelezte a Képviselő-testületnek, hogy a Vas Megyei Kormányhivatal
jelzéssel élt, melyben felhívta a figyelmet, hogy az előző ülésen elfogadott településképi
rendeletben kodifikációs hibák találhatók. Az előterjesztésként csatolt módosító rendelet
elfogadásával ezek orvosolhatók. Javasolta a csatolt módosító rendelet elfogadását.
Képviselő-testület a polgármester javaslatát támogatta és 4 igen 0 nem szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta meg:
7/2018. (VIII.25.) Önkormányzati Rendelet
EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2018.
(VIII. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a településkép védelméről szóló 5/2018. (V.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Napirend végeztével a polgármester megköszönve a munkát, a képviselő-testületi ülést 11:15 órakor
bezárta.
Kmft.

Németh Tamás
polgármester
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Dr. Németh Péter
jegyző

