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Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltató
kiválasztása
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18/2014.(III. 03.) sz. határozat
Helyi vöröskereszt szervezet támogatása
19/2014.(III. 03.) sz. határozat
Lomtalanítás megrendelése
20/2014.(III. 03.) sz. határozat
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2014. évi közbeszerzési terv

JEGYZŐKÖNYV
Amely készült Egyházashollós Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. március 03-án
18:00 órai kezdettel megtartott nyilvános rendkívüli képviselő testületi üléséről.
Az ülés helye:

Kultúrház Egyházashollós

Jelen vannak:

Németh Tamás polgármester,
Nyul Kálmánné alpolgármester,
Kozsán Péter, Simonné Daróczi Annamária és Tóth László
képviselők,
valamint
Laczkó Istvánné igazgatási főelőadó, jegyzőkönyvvezető

Az ülésen tanácskozási joggal részt vesz dr. Takács Ervin jegyző.
Igazoltan távol maradt képviselő nem volt.
Németh Tamás polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülésen a
képviselő-testület 5 tagjából 5 jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja, majd
javaslatot tesz a napirend elfogadására az alábbiak szerint, melyet a Képviselő-testület tagjai 5
igen szavazattal 0 nem ellenében elfogadnak.
Napirendi javaslat:
1. Adósságkonszolidációval nem rendelkező települések támogatása
Előadó: Németh Tamás polgármester
2. Filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó rendelet megalkotása
Előadó: Németh Tamás
3. 2014-2020-as programozási időszakban
csatlakozás
Előadó: Németh Tamás polgármester

a

LEADER

Akciócsoporthoz

4. Orvosi ügyelet 2014. évi kiegészítő hozzájárulás
Előadó: Németh Tamás polgármester
5. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltató kiválasztása
Előadó: Németh Tamás polgármester
6. Veszélyes fa kivágás
Előadó: Németh Tamás polgármester
7. Helyi vöröskereszt szervezet támogatása
Előadó: Németh Tamás polgármester
8. Lomtalanítás megrendelése
Előadó: Németh Tamás polgármester
9. Közbeszerzési szabályzat, 2014. évi közbeszerzési terv
Előadó: dr. Takács Ervin jegyző

való

Napirend tárgyalása
1. Adósságkonszolidációval nem rendelkező települések támogatása
/ Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi. /
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester tájékoztat, hogy megjelent a Belügyminiszter 10/2014. (II.
19.) BM rendelete az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok
fejlesztési támogatásáról. A pályázatokat 2014. március 6-ig lehet benyújtani. A támogatás
mértéke lakosságszám függő, Egyházashollós község esetében 10 millió forint. A
megpályázandó célokat a Képviselő-testület határozza meg.
A rendelet értelmében az alábbi célokra lehet pályázatot benyújtani:
a) a település belterületén út, híd vagy járda építésére, felújítására, karbantartására,
b) vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására,
c) településrendezési tervek készítésére,
d) olyan önkormányzati tulajdonban lévő épület felújítására, fejlesztésére, energetikai
korszerűsítésére, amely
da) igazgatási tevékenységet,
db) óvodai nevelést,
dc) kulturális tevékenységet vagy
dd) szociális vagy egészségügyi feladatellátást szolgál.
A felsoroltak közül a járdák felújítása lenne időszerű, mivel néhány utcában már olyan rossz
állapotok uralkodnak, hogy gyalogosan is nehézkes a közlekedés, babakocsit tolni,
kerékpárral közlekedni meg egyáltalán nem lehet. A Kossuth és a Petőfi út páratlan oldalán, a
Rákóczi tér páros oldalán és az Ady utca páros oldalán kellene a felújítást elvégezni.
Simonné Daróczi Annamária képviselő: Véleménye szerint a Petőfi út páratlan oldalának
egészét fel kellene újítani.
Kozsán Péter képviselő: A Petőfi utcában nem csak a járda, hanem az út egy része is rossz
állapotban van.
Németh Tamás polgármester: Nem tudjuk a járdákat teljes hosszában felújítani. A Kossuth
utcában az 5 házszámtól a 77-ig, a Rákóczi téren a 46-54-ig, az Ady utcában a páros oldal, a
Petőfi utcában pedig szakaszonként kell végezni a munkákat. Sajnos a 10 millió forint nem
elég mindenre. Előzetes kalkuláció alapján ennyire lesz elég a támogatás.
Több kérdés észrevétel nem volt.
Németh Tamás polgármester szavazásra kéri a képviselőket, akik 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozzák:
13/2014. (III. 03.) sz. határozat:
Egyházashollós
Község
Önkormányzati
Képviselő-testülete
az
adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési
támogatásáról szóló 10/2014. (II. 19.) BM rendeletben foglalt támogatási kérelemre
járdafelújítás támogatási cél meghatározását hagyja jóvá és támogatási igényt nyújt be
10.00.000.-Ft vissza nem térítendő támogatásra. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére és a támogatási kérelem
benyújtására.
Határidő:
Felelős:

2014. március 6.
Polgármester

2. Filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó rendelet megalkotása
/ A rendelet tervezet a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi. /
Előadó: Németh Tamás
Németh Tamás polgármester tájékoztat, hogy az egyes törvényeknek a közigazgatási
hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint
egyéb törvényeknek módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV. törvény módosította többek
között a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényt. A 2013. július 1-jén hatályba lépett
módosítás egyrészt új fejezettel egészíti ki a mozgóképekről szóló törvényt, továbbá
felhatalmazza a települési önkormányzatot, hogy a tulajdonában álló közterületek
filmforgatási célú használatának díjára vonatkozó részletes szabályokat, az alkalmazható
mentességek és kedvezmények körét, a használat területi és időbeli korlátait és egyéb
feltételeit, valamint a turisztikailag kiemelt közterületek körét rendeletben állapítsa meg.
Egyházashollós községben még nem történt filmforgatás, ilyen jellegű kéréssel még nem
kerestek meg bennünk, de a jogszabályi előírásoknak eleget téve elkészítettük a rendelet
tervezetét, és kéri a Képviselő-testületet annak elfogadását.
Kérdés, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, akik 5
igen szavazattal 0 nem ellenében a következő rendeletet alkotják:
4/2014. (III. 04.) sz. rendelet
A filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi

3. 2014-2020-as programozási időszakban a LEADER Akciócsoporthoz való
csatlakozás
/ Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi.
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester ismerteti a 2014-2020-as programozási időszakban a LEADER
Akciócsoporthoz való csatlakozás szükségességét.
Kérdés észrevétel nem volt.
Németh Tamás polgármester szavazásra kéri a képviselőket, akik 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozzák:
14/2014. (III. 03.) sz. határozat:
Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete
1. az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5./2014 (II. 6.)
közleménye alapján részt kíván Vasi Hegyhát - Rábamente Közhasznú Turisztikai
Egyesület 2014-2020. közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési
feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) elkészítésében, valamint a
HFS tervezési területének előzetes elismerésében.
2. A Képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert a csatlakozási szándék aláírására.
Határidő: 2014.03.03.
Felelős: polgármester

4. Orvosi ügyelet 2014. évi kiegészítő hozzájárulás
/ Előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi /
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester tájékoztat, hogy az országos mentőszolgálat az orvosi ügyeleti
feladatok ellátására 2014. évre 56.- Ft / fő / hó összegű kiegészítő hozzájárulást kér. A tavalyi
évhez képest nem emelték a hozzájárulás összegét. Az önkormányzat 2014. évi
költségvetésében meg lett tervezve ez a kiadás. Kéri a Képviselő-testületet, hogy támogassák
az orvosi ügyeletet.
Kérdés észrevétel nem volt.
Németh Tamás polgármester szavazásra kéri a képviselőket, akik 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozzák:

15/2014. (III.03.) sz. határozat:
Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete az orvosi ügyeleti
feladatok ellátásáról szóló 7. számú megállapodás módosítást az előterjesztéssel
egyezően jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

5. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltató kiválasztása
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester tájékoztat, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltató kiválasztására Képviselő-testület
döntésének megfelelően a felhívások el lettek küldve a testület által kiválasztott
szolgáltatókhoz. Az ajánlattételi felhívásra csak egy ajánlat érkezett, a Vasi JA-Sa Szolgáltató
Korlátolt felelősségű Társaságtól (9935 Szőce, Petőfi út 7). Az ajánlati dokumentáció bontása
2014. február 21-én megtörtént. /Az erről szóló jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv 5. számú
mellékletét képezi. / A szolgáltató mellékelte a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi felügyelőség határozatát a nyilvántartásba vételről és a Vasivíz
Zrt körmendi szennyvíztisztító telepének befogadó nyilatkozatát. Személyi és tárgyi
feltételeket biztosítani tudja. A vállalkozói szerződés és a rendelet tervezet előkészítése
folyamatban van. A rendelet tervezetet meg kell küldeni a szomszédos településeknek
tájékoztatásul, és a környezetvédelmi hatóságnak véleményezésre. A következő Képviselőtestületi ülésre előterjesztésre kerül a rendelet tervezet és a vállalkozói szerződés is.
Kérdés észrevétel nem volt.
Németh Tamás polgármester szavazásra kéri a képviselőket, akik 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozzák:

16/2014. (III.03.) sz. határozat:
Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Vasi Ja-Sa Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság ( 9935 Szőce, Petőfi Sándor út 7. szám) ajánlatát a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére elfogadta, és felkéri a
polgármestert és a jegyzőt a közszolgáltatási szerződés és a rendelet tervezet
előkészítésével, és a következő testületi ülésre a Képviselő-testület elé terjesztéssel.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

6. Veszélyes fák kivágás
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester tájékoztat, hogy bejelentés érkezett az önkormányzathoz, hogy a
Petőfi út 26. szám alatti ingatlan előtti gesztenyefák el vannak korhadva. A helyszínen járva
is tapasztalta, hogy valóban balesetveszélyesek. Több vállalkozóval is tárgyalt, Kecskés
István Alsóújlak, Petőfi 30 szám alatti vállalkozó adta a legkedvezőbb ajánlatot, 76.000.- Ft
összegér vállalja a munkát. A 2014. évi költségvetésben nem volt megtervezve ilyen célra
pénzeszköz, de a játszótér felújítására szánt 2.000.000.- Ft-ból lehet átcsoportosítani,mert
körülbelül 500.000.- Ft megtakarítás keletkezett.
Kérdés észrevétel nem volt.
Németh Tamás polgármester szavazásra kéri a képviselőket, akik 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozzák:
17/2014. (III.03.) sz. határozat:
Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozatott, hogy
megrendeli Kecskés István Alsóújlak, Petőfi út 30. szám alatti vállalkozótól a Petőfi út
26. szám alatti ingatlan előtti közterületen lévő 2. db veszélyes fa kivágását 76.000.- Ft
összegben. Az elvégzett munka ellenértékét a 2014. évi költségvetésen belüli
átcsoportosítással, a játszótér felújításra megtervezett kiadásból valósítja meg.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

7. Helyi vöröskereszt szervezet támogatása
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester tájékoztat, hogy a Vöröskereszt helyi szervezete azzal a kéréssel
fordult hozzá, hogy támogatást kérjen a nőnapi ünnepség lebonyolítására. Jelképes, 10.000.Ft összegű támogatásról lenne csak szó. Javasolja, hogy támogassák a rendezvényt.
Kérdés észrevétel nem volt.
Németh Tamás polgármester szavazásra kéri a képviselőket, akik 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozzák:

18/2014. (III.03.) sz. határozat:
Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozatott, hogy a
Magyar Vöröskereszt Egyházashollósi Szervezetét 10.000.- Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesíti. A támogatási összeget a 2014. évi költségvetésen belüli
átcsoportosítással, a játszótér felújításra megtervezett kiadásból valósítja meg.
Határidő: 2014. 03.06
Felelős: polgármester

8. Lomtalanítás megrendelése
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester tájékoztat, hogy a lakosság részéről több észrevétel érkezett arra
vonatkozóan, hogy mikor lesz lomtalanítás. (2013. évben nem volt. ) Javasolja, hogy
március / április hónapra rendeljék meg a szolgáltatást a Müllex Kft-től, költségét vállalja az
önkormányzat, és a kifizetést a 2014. évi költségvetése terhére, átcsoportosítással biztosítsa.
Kérdés észrevétel nem volt.
Németh Tamás polgármester szavazásra kéri a képviselőket, akik 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozzák:
19/2014. (III.03.) sz. határozat:
Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
megrendeli a Müllex Nonprofit Kft-től a tavaszi lomtalanítást. A szolgáltatás
ellenértékét 2014. évi költségvetésen belüli átcsoportosítással, a játszótér felújításra
megtervezett kiadásból valósítja meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

9. Közbeszerzési szabályzat
/ Előterjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. mellékletét képezi /
Előadó: dr. Takács Ervin jegyző
Dr. Takács Ervin jegyző tájékoztat, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
22.§ (1) szerint az Önkormányzatnak rendelkeznie érvényes kell Közbeszerzési Szabályzattal,
33. § (1) bekezdése szerint az Önkormányzat, mint klasszikus ajánlatkérő legkésőbb a tárgyév
március 31-ig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni, az adott évre tervezett
közbeszerzéseiről. A törvény rendelkezései szerint elkészítettük a Közbeszerzési Szabályzatot
is és a 2014. évi Közbeszerzési tervet. Egyházashollós 2014. évben nincsen tervben
közbeszerzés, ezért javasolta, hogy nemleges tartalommal fogadják el. Év közben bármikor
módosítható.
Kérdés észrevétel nem volt.
Németh Tamás polgármester az előterjesztés szerinti tartalommal kéri elfogadni a
közbeszerzési szabályzatot.

Németh Tamás polgármester szavazásra kéri a képviselőket, akik 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozzák:
20/2014. (III.03.) sz. határozat:
Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Németh Tamás polgármester szavazásra bocsátja az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési
tervére vonatkozó javaslatot. Kéri, hogy az előterjesztés szerint fogadja el a Képviselő
testület.
Kérdés észrevétel nem volt.
Németh Tamás polgármester szavazásra kéri a képviselőket, akik 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozzák:
21/2014. (III.03.) sz. határozat:
Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete Egyházashollós Község
Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési tervét a melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Több napirend nem volt. A polgármester az ülést 19:30 perckor bezárta.

Kmf.

Németh Tamás
polgármester

dr.Takács Ervin
jegyző

