EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

JEGYZŐKÖNYV
Amely készült 2014.július 31-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről

Határozatok:
42/2014 ( VII.31.) sz. határozat:
Megállapodás Nemzeti Víziközmű Nyilvántartáshoz szükséges eseti adatszolgáltatásról
43/2014 ( VII.31.) sz. határozat:
Nyul József köztemetése
44/2014 ( VII.31.) sz. határozat:
Szociális szolgáltatás szakmai programja
45/2014 ( VII.31.) sz. határozat:
Egyházashollós, Rákóczi tér 152. hrsz ingatlan bérlete

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült Egyházashollós Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. július 31-én 8:00
órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános képviselő testületi üléséről.
Az ülés helye:

Kultúrház Egyházashollós

Jelen vannak:

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

Igazoltan távol maradt: Nyul Kálmánné alpolgármester
Az ülésen tanácskozási joggal részt vesz dr. Takács Ervin jegyző.
Németh Tamás polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülésen a
képviselő-testület 5 tagjából 4 jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja, majd
javaslatot tesz a napirend elfogadására az alábbiak szerint, melyet a Képviselő-testület tagjai 4
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadnak.
Napirendi javaslat:
1, Megállapodás Víziközmű nyilvántartáshoz szükséges eseti adatszolgáltatásról
Előadó: Németh Tamás polgármester
2, Egyéb időszerű feladatok

Napirend tárgyalása:
1, Megállapodás Víziközmű nyilvántartáshoz szükséges eseti adatszolgáltatásról
/ Megállapodás tervezet a jegyzőkönyvhöz 1. sz. mellékletként csatolva /
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester tájékoztat, hogy a víziközmű- szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. tv. (Vksztv.) 61/B. §-a alapján a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos kiemelt
jelentőségű adatok teljessége, a víziközmű-vagyon védelme, valamint a víziközmű
szolgáltatással kapcsolatos állami feladatok megalapozottsága érdekében a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Nemzetközi Víziközmű Nyilvántartást vezet. Az
önkormányzat számára a fent említett jogszabály adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő. A
Vasivíz ZRT az önkormányzat számára előírt adatszolgáltatási kötelezettséget az Energetikai
Hivatal által előírt tartalommal, meghatározott formában és határidőben teljesíti, azonban
ehhez szükség van az önkormányzat és a Vasivíz ZRT, mint közmű-szolgáltató között egy
külön megállapodás megkötésére arra vonatkozóan, hogy a Vkszt. 61/B § (3) –(5)
bekezdésében meghatározott adatszolgáltatásokat melyik fél látja el. Javasolja, hogy kössék
meg a megállapodást az adatszolgáltatásról a Vasivíz ZRT-vel.

Kérdés, észrevétel nem volt.
Németh Tamás polgármester szavazásra kéri a képviselőket, akik 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozzák:
42/2014. (VII. 31.) sz. határozat:
Egyházashollós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja
Egyházashollós Község Önkormányzata és a VASIVÍZ ZRT közötti a viziközmű
adatszolgáltatással kapcsolatos megállapodást az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal,
és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására
Határidő:
Ételemszerűen
Felelős:
Polgármester

2. Egyéb időszerű feladatok
- Nyul József eltemettetése
Németh Tamás polgármester tájékoztat, hogy Nyul József helyi lakos 2014. július 26-án
meghalt. Házastársa, gyermeke nincs, szülei meghaltak. A törvényes örökösök felkutatása
folyamatban van. Információink szerint van egy testvére, aki Szombathelyen lakik, de mást
jelenleg nem tudunk róla. Nagybátyja Rábahídvégen él, de az eltemettetésről nem
gondoskodik.
A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a köztemetésről az
alábbiak szerint rendelkezik:
48. § (1) A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere önkormányzati
hatáskörben - a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül - gondoskodik az
elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha
a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

Az önkormányzatnak tehát az eltemettetésről gondoskodni kell. A szülők sírhelye
Rábahídvégen van, és hamvasztás után az urna ott elhelyezhető. A rábahídvégi
önkormányzattól azt a tájékoztatást kaptuk, hogy ennek nincs költsége. Az elhunytnak
Egyházashollóson van egy ingatlana. A hagyatéki eljárás során a temetés költségét a
hagyatéki leltárban hagyatéki teherként be kell jelenteni. Ha időközben az elhunyt testvérével
fel tudjuk venni a kapcsolatot, akkor mint az eltemettetésre köteles személy a temetés
költségeinek megtérítésére kötelezhető.
Kérdés, észrevétel nem volt.
Németh Tamás polgármester szavazásra kéri a képviselőket, akik 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozzák:
43/2014. (VII. 31.) sz. határozat:
Egyházashollós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete néhai Nyul József
Egyházashollós, Kossuth út 37. szám alatti lakos köztemetése költségeinek
megtérítését vállalja, hagyatéki teherként a közjegyzőhöz bejelenti.
Határidő: Értelemszerűen
Felelős: Polgármester

- Szociális étkeztetés szakmai program
/ Szakmai program a jegyzőkönyvhöz 2. sz. mellékletként csatolva /
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester tájékoztat, hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatala az önkormányzatnál az étkeztetés működésének ellenőrzését végezte. A
szociális szolgáltatás szakmai szakmai programját az alábbiakkal ki kell egészíteni:
„ Az Egyházashollósi Községi Önkormányzat által biztosított szolgáltatásokról szóló
tájékoztatás helyi módja, formája:
Az önkormányzat hirdetőtábláin való közzététel. ”
Németh Tamás polgármester szavazásra kéri a képviselőket, akik 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozzák:
44/2014. (VII. 31.) sz. határozat:
Egyházashollós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális
szolgáltatás szakmai programját – a módosításokkal kiegészítve- a melléklet szerinti
tartalommal jóváhagyja.
Határidő: Értelemszerűen
Felelős: Polgármester
-Egyházashollós, Rákóczi tér 152. hrsz ingatlan bérlete
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester tájékoztat, hogy a Rákóczi téri önkormányzati tulajdonú ingatlan
bérlői azt kérték, hogy a bérleti szerződésüket 2014. július 31. napjával szüntessük meg.
Veszteséges volt a vendéglátó egység üzemeltetése. Javasolja a bérbeadás meghirdetését.
Kérdés, észrevétel nem volt.
Németh Tamás polgármester szavazásra kéri a képviselőket, akik 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozzák:
45/2014. (VII. 31.) sz. határozat:
Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Lákics Évi KFT-vel kötött bérleti szerződés megszüntetéséhez 2014. július 31.
napjával hozzájárul. Megbízza a polgármestert, hogy az Egyházashollós, Rákóczi tér
152. hrsz alatti vendéglátó egység bérbeadási ajánlatát tegye közzé a Vas Népében.
Határidő: Értelemszerűen
Felelős: Azonnal
Németh Tamás polgármester az alábbiakról tájékoztat:
-Vagyonkimutatás 2013.
/A vagyonkimutatás a jegyzőkönyvhöz 3. sz. mellékletként csatolva /
Jogszabályi rendelkezések alapján az önkormányzat Képviselő-testülete részére el kell
készíteni a vagyonkimutatást, mely a vagyonra vonatkozó részletes információkat
tartalmazza.

-090. hrsz-ú út útcsatlakozás kiépítése
A 8-as főút burkolat megerősítési munkái során - a tervek alapján- a régi Delikátesz üzlet
melletti útcsatlakozás burkolatát erősítenék meg. Az önkormányzat azonban rendelkezik a
090 hrsz-ú út útcsatlakozás kiépítésének érvényes, jogerős építési engedélyével, mely szerint
a 090-es út útcsatlakozás kiépítésével egyidejűleg meg lenne szüntetve a Delikátesz üzlet
melletti útcsatakozás. A 8-as főút burkolat megerősítésével kapcsolatban már több egyeztetés
is volt az érintett önkormányzatok, a kivitelező és a NIF munkatársaival. Itt minden esetben
jeleztük, hogy az önkormányzati tulajdonú útcsatlakozás kiépítését kellene megvalósítani, és
nem a meglévőt megerősíteni. Most ismét felvettük a kapcsolatot a NIF munkatársaival, és a
kivitelezővel is, de sajnos a mai napig nem kaptunk választ.
- Lakáselőtakarékossági szerződések
OTP Ltp lakáselőtakarékossági szerződések zárolásának feloldása a Képviselő-testület
döntésének megfelelően megtörtént. Szükség lenne egy lakossági fórumra, ahol pénzügyi
szakemberek korrekt és pontos tájékoztatást adnának a lakosság részére új
lakáselőtakarékossági szerződés kötésére vonatkozóan.
Kérdés, észrevétel, több napirend nem volt.

A polgármester a nyilvános ülést 8:35 perckor bezárta és zárt ülést rendelt el.

K.m.f.

Németh Tamás
polgármester

dr. Takács Ervin
jegyző

