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Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről
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módosítása
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Pótelőirányzatok közlése
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6/2014.(II. 05.) sz. határozat:
Helyi Választási bizottság póttagjainak megválasztása
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Körmend és Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodás
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8/2014.(II. 05.) sz. határozat:
Árajánlat szennyvízelvezetés környezetvédelmi előzetes vizsgálatra
9/2014. (II. 05.) sz. határozat:
Római Katolikus Egyház támogatása
10/2014. (II. 05.) sz. határozat:
Játszótéri eszközök beszerzése
11/2014. (II. 05.) sz. határozat:
Temető kerítés készítés
12/2014. (II. 05.) sz. határozat:
Irattár épület bontási engedélye

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült Egyházashollós Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 05-én
18:00 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselő testületi üléséről.
Az ülés helye: Kultúrház Egyházashollós
Jelen vannak: Németh Tamás polgármester, Nyul Kálmánné alpolgármester és Kozsán Péter,
képviselő, valamint Laczkó Istvánné igazgatási főelőadó, jegyzőkönyvvezető és Déri Piroska
pénzügyi főelőadó.
Az ülésről igazoltan távolmaradt képviselő: Simonné Daróczi Annamária és Tóth László
képviselők
Az ülésen tanácskozási joggal részt vett dr.Takács Ervin jegyző.
A Képviselő-testületi ülésen 2 fő helyi lakos vett részt.
Németh Tamás polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy
a Képviselő-testület határozatképes, 5 fő képviselőből 3 fő jelen van. A polgármester
javaslatot tesz a napirend elfogadására az alábbiak szerint, melyet a képviselő-testület tagjai 3
igen szavazattal 0 nem ellenében elfogadtak.
Napirendi javaslat:
1, Háziorvosi, védőnői szolgálat 2014. évi költségvetése
Előadó: Déri Piroska pénzügyi főelőadó
2, Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Előadó: Németh Tamás polgármester
3, Pótelőirányzatok közlése
Előadó: Déri Piroska pénzügyi főelőadó
4, Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
Előadó: dr. Takács Ervin jegyző
5,

Egyéb időszerű feladatok

Napirend tárgyalása
1, Háziorvosi, védőnői szolgálat költségvetése
/ Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz 1, 2, számú mellékletként csatolva /
Előadó: Déri Piroska pénzügyi főelőadó
Déri Piroska gazdálkodási főelőadó tájékoztat, hogy a vállalkozási szerződés szerinti évi
2.500.000.- Ft –tal
továbbra is támogatják a fenntartó önkormányzatok a háziorvosi
szolgálatot. Ez a többletköltség Egyházashollós vonatkozásában évi 967.000.- Ft. Az orvosi
rendelők fenntartásának költségei továbbra is külön- külön a községek költségvetését
terhelik.
Kozsán Péter képviselő: Lehet-e tudni, hogy jelenleg mekkora a kártyaszám.
Németh Tamás polgármester : A vállalkozási szerződés szerinti évi 2.500.000.- Ft támogatást
a fenntartó önkormányzatok mindaddig juttatják a háziorvosi szolgálat részére, amíg a
kártyaszám el nem éri az 1.200-at. Valamelyest emelkedett a kártyaszám, de az 1.200-at még
nem éri el.
Déri Piroska pénzügyi főelőadó a védőnői szolgálat költségvetéséről az alábbi tájékoztatást
adja: A védőnői szolgálat költségvetés kiadási oldalon a működőképesség biztosításához
szükséges legfontosabb költségek szerepelnek A bevételi oldalon a finanszírozás szabályai
nem változtak. A MEP a védőnői szolgálatot a várandós anyák, a 0-6 éves korúak, valamint a
Magyarszecsődi általános iskolába járó gyermekek után támogatja. A bevétel 2.617.000.- Ft, a
kiadás összesen 3.315.000.- F. A fenntartóknak 698.000.- Ft hiányt kell fedezni. Mivel
Egyházashollós önkormányzata tartja fenn a védőnői szobát, azért a többletköltségekhez
kisebb arányban kell hozzájárulni.
A fenntartó önkormányzatok hozzájárulásai:
Magyarszecsőd 259.000.- Ft, Molnaszecsőd 249.000.- Ft, Egyházashollós 190.000.- Ft.
Kérdés, észrevétel nem volt.
A polgármester szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, akik 3 igen szavazattal 0 nem
ellenében a következő határozatot hozzák:

3/2014. (II. 05) sz. határozat
1, Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete a háziorvosi
szolgálat 2014. évi költségvetését a jegyzőkönyv 1. sz. melléklet szerinti
tartalommal elfogadja, és hozzájárul ahhoz, hogy a mellékletben foglalt
tartalommal beépítésre kerüljön Egyházashollós község, mint gesztor
önkormányzat költségvetésébe.
2, Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete a védőnői
szolgálat 2014. évi költségvetését a jegyzőkönyv 2. sz. melléklet szerinti
tartalommal elfogadja, és hozzájárul ahhoz, hogy a mellékletben foglalt
tartalommal beépítésre kerüljön Egyházashollós község, mint gesztor
önkormányzat költségvetésébe.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

2, Önkormányzat 2014. évi költségvetése
/ Rendelet tervezet a jegyzőkönyvhöz 3. számú mellékletként csatolva /
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy elkészült a
költségvetési rendelet tervezete. Az önkormányzat 35.439.000,- forint összegű éves bevételt
és 35.439.000,- forint összegű éves kiadást tervez. Több felújítást is terveztünk – megfelelő
pályázati kiírás esetén - 2014-es évre. Útcsatlakozás kiépítésére 500 ezer forintot, konyha
épület tető cserére 889 ezer forintot, a temetőben kapu beszerzés és padok elhelyezésére 800
ezer forintot, emlékmű állításra 600 ezer forintot. Játszótér korszerűsítésére 2 millió forintot
terveztünk.
Kozsán Péter képviselő:
-

A játszótér korszerűsítés saját erőből vagy csak pályázati forrás esetén?

Németh Tamás polgármester: Önerőből kell megoldani a játszótér korszerűsítést. A régi
játszótéri eszközök felújítása, szabványosítása is kerülni annyiba, mint az új eszközök
vásárlása. Számításaink szerint a költségvetésben tervezett 2 millió forintból meg is lehet
valósítani.
Több kérdés, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait,
akik 3 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő rendeletet alkotják:
2/2014. (II. 06.) sz. rendelet
Önkormányzat 2014. évi költségvetése
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi

3, Pótelőirányzatok közlése
/ Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz 4. számú mellékletként csatolva /
Előadó: Déri Piroska pénzügyi főelőadó
Déri Piroska pénzügyi főelőadó ismerteti a kiutalt pótelőirányzatokat.
Kérdés, észrevétel nem volt.
A polgármester szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, akik 3 igen szavazattal 0 nem
ellenében a következő határozatot hozzák:
4/2014. (II. 05.) sz. határozat:
Egyházashollós
község
önkormányzati
pótelőirányzatokról szóló tájékoztatót elfogadja.

Képviselő-testülete

a

4, Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
/ Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz 5. számú mellékletként csatolva /
Előadó: dr. Takács Ervin jegyző
Dr. Takács Ervin jegyző tájékoztat, hogy elkészült az önkormányzati hivatal költségvetése,
melyet az önkormányzatoknak jóvá kell hagyni. A tavalyi évhez képest annyi a változás,
hogy most az Önkormányzati Hivatal kapja a működéshez szükséges támogatást, így az
önkormányzatoknak nem kell pénzt átadni. Az önkormányzati hivatal létszáma 7,18 főben lett
megállapítva,
erre kapjuk az állami támogatást. Valójában 7 fős a létszám. Az
Egyházashollósi Kirendeltség villany és telefon számlája az Önkormányzati Hivatal
költségvetésében lett megtervezve.
Kérdés, észrevétel nem volt.
A polgármester szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, akik 3 igen szavazattal 0 nem
ellenében a következő határozatot hozzák:
5/2014. (II. 05.) sz. határozat:
Egyházashollós község önkormányzati képviselő-testülete az Egyházasrádóci
Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a melléklet szerinti tartalommal
elfogadja.
Határidő: Értelemszerűen
Felelős: Polgármester

5, Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztása
/ Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz 6. számú mellékletként csatolva /
Előadó: dr. Takács Ervin jegyző
Dr. Takács Ervin jegyző tájékoztat, hogy a köztársasági elnök 2014. április 6-ára tűzte ki az
országgyűlési képviselők 2014. évi választását. A választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. 23.§ úgy rendelkezik, hogy a helyi választási bizottság három - az egy
szavazókörrel rendelkező településen öt - tagját és legalább két póttagot a települési
önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti
negyvenkettedik napon választja meg, személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz
indítványt. A törvény rendelkezése alapján a helyi választási bizottság tagjait még nem kell
megválasztani, de az április 6-i választás miatt szükséges egy póttag választására, mivel a
bizottságnak csak egy póttagja van. Javasolja Németh Antalné Egyházashollós, Kossuth út
34. szám alatti lakost a helyi választási bizottság póttagjának.
Kérdés, észrevétel nem volt.
A polgármester szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, akik 3 igen szavazattal 0 nem
ellenében a következő határozatot hozzák:
6/2014. (II. 05.) sz. határozat:
Egyházashollós község önkormányzati képviselő-testülete úgy határozott, hogy
Egyházashollós község Helyi Választási Bizottság póttagjának Németh
Antalné Egyházashollós, Kossuth út 34. szám alatti lakost választja meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Jegyző

6, Egyéb időszerű feladatok
-

Az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2008.(VIII.14.) önkormányzati rendelet
módosítása
/ Rendelet tervezet a jegyzőkönyvhöz 7. számú mellékletként csatolva /
Előadó: Németh Tamás polgármester

Németh Tamás polgármester javasolja, hogy az egyes szociális ellátásokról szóló rendeletben
a méltányossági ápolási díj megállapítását helyezzék hatályon kívül. Annak ellenére, hogy az
1993. évi III. törvény előírásai szerinti igazolásokat (orvosi igazolás, jövedelemigazolás,
nyilatkozat) a kérelmezők benyújtják a hivatalhoz, mégis az feltételezhető, hogy a
méltányossági ápolási díj megállapításának kérése elsődlegesen a kérelmezőnek munkajogi
szempontból fontos, hiszen a szolgálati időbe beleszámít.
Kérdés, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, akik 3
igen szavazattal 0 nem ellenében a következő rendeletet alkotják:
3/2014. (II. 06.) sz. rendelet
Az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2008.(VIII.14.) önkormányzati rendelet
módosítása
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi

-

Körmend és Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenntartó Társulás társulási
megállapodás módosítása
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz 8. számú mellékletként csatolva /
Előadó: Németh Tamás polgármester

Németh Tamás polgármester tájékoztat, hogy Döbörhegy Községi Önkormányzat csatlakozni
kíván a Körmend és Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenntartó Társuláshoz. Döbörhegy
Község Önkormányzata elismerte magára nézve a társulási megállapodásban foglaltakat, mint
kötelező érvényű szabályokat. A társuláshoz csatlakozó önkormányzat kérelmére tekintettel
szükséges a társulási megállapodás módosítása. A csatlakozás aggályát nem látja, azt
elfogadásra javasolja a képviselőknek.
A polgármester szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, akik 3 igen szavazattal 0 nem
ellenében a következő határozatot hozzák:
7/2014. (II. 05.) sz. határozat:
Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete
1. Döbörhegy Községi Önkormányzatának a Körmend és Mikrotérsége
Köznevelési Intézményfenntartó Társuláshoz történő csatlakozási kérelmét
támogatja.
2. a Körmend és Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenntartó Társulás társulási
megállapodását módosító okiratot elfogadja és
3. felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodást módosító okirat
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

-

Szennyvízelvezetés környezetvédelmi előzetes vizsgálata
Előadó: Németh Tamás polgármester

Németh Tamás polgármester tájékoztat, hogy a szennyvízberuházás megvalósításához, a
szennyvízelvezetés engedélyeztetéséhez szükséges előzetes környezetvédelmi vizsgálati
dokumentációt készíttetni. Az árajánlatokat a Társulás fogja bekérni és elbírálni. Az
önkormányzatoknak azonban vállalni kell a lakosságszám arányában a költséghez a
hozzájárulást.
Kérdés, észrevétel nem volt.
A polgármester szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, akik 3 igen szavazattal 0 nem
ellenében a következő határozatot hozzák:
8/2014. (II. 05.) sz. határozat:
Egyházashollós község önkormányzati képviselő-testülete úgy határozott, hogy
az Egyházashollós – Magyarszecsőd – Molnaszecsőd községek
szennyvízelvezetését
biztosító
vízilétesítmények
vízjogi
létesítési
engedélyezéséhez szükséges 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3.§ (1)
bekezdésének a) pontja és 3. számú mellékletének 104.) pontja alapján előírt
szennyvízgyűjtő hálózat Natura 2000 területen történő megvalósításához
szükséges előzetes vizsgálati eljárás lefolytatásához a lakosságarányos részt
rendelkezésre bocsátja a Magyarszecsőd, Molnaszecsőd és Egyházashollós
Települések Szennyvízberuházási Önkormányzati Társulása részére az
önkormányzat igazgatási tevékenység szakfeladatról történő átcsoportosítással.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
-

Római Katolikus Egyház támogatás kérelme
Előadó: Németh Tamás polgármester

Németh Tamás polgármester tájékoztat, hogy érkezett egy kérelem a Római Katolikus
Egyháztól. Mária szobor Egyházashollósra szállításához kérnek támogatást. A szobrot
Olaszországban vásárolták, onnan kellene elhozni. A szállítási költség 150.000.- Ft körüli
összeg. Az egyház támogatást még nem kért az önkormányzattól, ezért javasolja, hogy a
szállítási költséget számla ellenében fizessék ki. A 2014. évi költségvetésben nem lett
tervezve civil szervezetek támogatása, ezért az önkormányzat igazgatási tevékenység
szakfeladatról történő átcsoportosítással kell fedezetet biztosítani a kifizetésre.
Kérdés, észrevétel nem volt.
A polgármester szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, akik 3 igen szavazattal 0 nem
ellenében a következő határozatot hozzák:
9/2014. (II. 05.) sz. határozat:
Egyházashollós község önkormányzati képviselő-testülete úgy határozott, hogy
a Római Katolikus Egyház részére egyszeri, legfeljebb bruttó 150.000.- Ft
támogatást biztosít a Mária szobor Olaszországból Egyházashollósra történő
szállítására. A szállítás költségét az önkormányzat nevére kiállított számla
ellenében kifizeti. Fedezetet a 2014. évi költségvetése terhére, az
önkormányzati igazgatási szakfeladatról történő átcsoportosítással biztosítja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester, jegyző

-

Játszótéri eszközök beszerzése
Előadó: Németh Tamás polgármester

Németh Tamás polgármester elmondja, hogy a 2014. évi költségvetés tárgyalásakor már
szóba került a játszótér korszerűsítése. Javasolja, hogy mielőbb szerezzenek be ajánlatokat, és
rendeljék meg a munkákat. Jó lenne, ha a tavasszal már birtokukba is vehetnék a gyermekek a
játszóteret.
Kérdés, észrevétel nem volt.
A polgármester szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, akik 3 igen szavazattal 0 nem
ellenében a következő határozatot hozzák:
10/2014. (II. 05.) sz. határozat:
Egyházashollós község önkormányzati képviselő-testülete úgy határozott, hogy
felkéri a polgármestert az árajánlatok beszerzésére, és megbízza azzal, hogy a
játszótéri eszközöket az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlat alapján
rendelje meg.
Határidő: Értelemszerűen
Felelős: polgármester

-

Temető kapu készítésének megrendelése
Előadó: Németh Tamás polgármester

Németh Tamás polgármester elmondja, hogy a 2014. évi költségvetés tárgyalásakor szintén
szóba került a temető kapu készítése. Két kétszárnyú és egy egyszárnyú kovácsoltvas kaput
kell felszerelni. Javasolja, hogy mielőbb szerezzenek be itt is az ajánlatokat, és rendeljék
meg a munkákat.
Kérdés, észrevétel nem volt.
A polgármester szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, akik 3 igen szavazattal 0 nem
ellenében a következő határozatot hozzák:
11/2014. (II. 05.) sz. határozat:
Egyházashollós község önkormányzati képviselő-testülete úgy határozott, hogy
felkéri a polgármestert az árajánlatok beszerzésére, és megbízza azzal, hogy a
kovácsoltvasból készült kapukat az önkormányzat számára legkedvezőbb
ajánlat alapján rendelje meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

-

Egyházasrádóc, Kossuth út 126. szám alatti ingatlan bontása
Előadó: dr. Takács Ervin jegyző

Dr. Takács Ervin jegyző tájékoztat, hogy az Egyházasrádóc, Kossuth út 126. szám alatt lévő
irattári épület állaga nagyon leromlott, balesetveszélyessé vált, ezért le kell bontani. A
bontáshoz bontási engedély szükséges. Az épület 26/100 –ad része az Egyházashollós Község
Önkormányzatáé, ezért szükséges a hozzájárulása a bontási engedély beszerzéséhez és a
bontási munkálatokhoz is. Javasolja, hogy a bontási engedély beszerzésével és bontási
munkálatok lebonyolításával az Egyházasrádóci polgármestert bízzák meg.
A polgármester szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, akik 3 igen szavazattal 0 nem
ellenében a következő határozatot hozzák:
12/2014. (II. 05.) sz. határozat:
Egyházashollós Község Önkormányzati képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 26/100 tulajdoni hányad arányban tulajdonában lévő Egyházasrádóc,
133 hrsz-ú, Kossuth L. u. 126. szám alatti ingatlanon lévő irattári épület
bontásával, a bontási engedély beszerzésével egyetért.
A bontási engedély megkérésével és a bontási munkálatokkal kapcsolatos
teendők bonyolításával Egyházasrádóc község polgármesterét bízza meg.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

Kmf.

Németh Tamás
polgármester

dr.Takács Ervin
jegyző

