EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

JEGYZŐKÖNYV
Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről

Határozatok:
47/2014 ( VIII.28.) sz. határozat:
Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
48/2014 ( VIII.28) sz. határozat:
Alapítvány megszüntetése
49/2014 ( VIII.28) sz. határozat:
Padkázásra árajánlat
50/2014 ( VIII.28) sz. határozat:
Általános iskolások bérlet támogatása

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült Egyházashollós Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án
8:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános 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.
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, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadnak.
Napirendi javaslat:
1, Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: dr. Takács Ervin jegyző
2, Egyházashollós Község Töretlen Fejlődéséért Közalapítvány megszüntetése
Előadó: Németh Tamás polgármester
3, Padkázás megrendelése
Előadó: Németh Tamás polgármester
4, Egyéb időszerű feladatok
Napirend tárgyalása:
1, Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: dr. Takács Ervin jegyző
Dr. Takács Ervin jegyző tájékoztat, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény rendelkezései alapján a helyi választási bizottság 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 (2014. augusztus 31.napjáig) választja meg, személyükre a helyi
választási iroda vezetője tesz indítványt. A választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett
indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be. A választási bizottság tagjainak és
póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt a Képviselő-testület. A helyi választási
bizottság választott tagjának megbízatása a következő általános választásra megválasztott
választási bizottság alakuló üléséig tart. A szavazatszámláló bizottságnak és a helyi választási

bizottságnak csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár lehet tagja. A választási bizottság tagja és póttagja a megválasztását vagy
megbízását követő öt napon belül a polgármester előtt az egyes közjogi tisztségviselők
esküjéről és fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel tesz esküt vagy fogadalmat.
Dr. Takács Ervin jegyző a HVB tagjainak a következő személyeket javasolja:
- Czvitkovics Gábor
- Lakosi Károlyné
- László Imréné
- Mesics Éva
- Simon Ernő,
póttagoknak:
- Bíró Gyuláné és Németh Antalné egyházashollósi lakosokat.
A polgármester szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, akik 5 igen szavazattal 0 nem
ellenében a következő határozatot hozzák:
47/2014. (VIII. 28.) sz. határozat:
Egyházashollós község Önkormányzati Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló
törvényben kapott felhatalmazás alapján Egyházashollós község Helyi Választási
Bizottsága rendes tagjának:
- Czvitkovics Gábor
- Lakosi Károlyné
- László Imréné
- Mesics Éva
- Simon Ernő,
a Helyi Választási Bizottság póttagjainak pedig:
Bíró Gyuláné és Németh Antalné egyházashollósi lakosokat választja meg.
Határidő: Értelemszerűen
Felelős: polgármester

2, Egyházashollós Község Töretlen fejlődéséért Közalapítvány megszüntetése
/ Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz 1. sz. mellékletként csatolva. /
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester javasolja, hogy az előterjesztésben részletezett okok miatt
kezdeményezzék a Szombathelyi Törvényszéknél az Egyházashollós Község Töretlen
fejlődéséért Közalapítvány megszüntetését.
Kérdés, észrevétel nem volt
A polgármester szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, akik 5 igen szavazattal 0 nem
ellenében a következő határozatot hozzák:

48/2014. (VIII. 28.) sz. határozat:
Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete az 1992. évi XXXVIII.
törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény
1.§ (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kezdeményezi a Szombathelyi
Törvényszéknél az Egyházashollós Község Töretlen Fejlődéséért Közalapítvány
megszüntetését, mivel a Közalapítvány által ellátandó közfeladatok ellátásának
biztosítása más módon hatékonyabban megvalósítható.
Határidő: Azonnal
Felelős: Németh Tamás polgármester

3, Padkázás megrendelése
/ Árajánlatok a jegyzőkönyvhöz 2. sz. mellékletként csatolva /
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester tájékoztat, hogy padkázásra három vállalkozótól érkezett
árajánlat. A legalacsonyabb Nagy József molnaszecsődi vállalkozótól, aki 1200 fm
hosszúságban, a Rákóczi téren, az Arany és az Ady utcában az út padkázására és a föld
elszállítására adott ajánlatot, bruttó 538.680.- Ft értékben. A másik ajánlat 612. 000.- Ft, míg
a harmadik bruttó 533.400. Ft, de ez csak 600 fm hosszúságú útszakaszra vonatkozik. Az
adósságkonszolidációval nem rendelkező települések támogatása során kapott pályázati
összegből ezeket a munkálatokat még meg tudjuk valósítani, az önkormányzatnak saját erőt
nem kell hozzá biztosítani.
Kérdés, észrevétel nem volt. A polgármester szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait, akik
5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozzák:
49/2014.(VIII.28.) határozat
Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
Nagy József (9912 Molnaszecsőd, Petőfi út 79, asz: 77912033-2-38.) vállalkozótól
megrendeli a Rákóczi téren, az Arany és Ady utcában, - összesen 1200 folyóméter
hosszúságú útszakaszon - a padkázási munkákat és a föld elszállítását a vállalkozási
szerződésben szereplő bruttó 538.680.- Ft összegben. Megbízza a polgármestert a
vállalkozási szerződés aláírásával.
Határidő: Értelemszerűen
Felelős: Németh Tamás polgármester

3,Egyéb időszerű feladatok
Előadó: Németh Tamás polgármester
-Bérlet támogatás
Németh Tamás polgármester tájékoztat, hogy az általános iskolás gyermekek szülei azzal a
kéréssel keresték fel, hogy az önkormányzat járuljon hozzá a gyerekek iskolába utazásának
költségéhez. Kérdezték továbbá azt is, hogy mi annak az oka, hogy a diákok egy része
továbbra is megkapta ingyenesen az iskolától a bérletet. Felhívta Körmenden a közoktatási
referenst, akitől azt a tájékoztatást kapta, hogy csak azok a tanulók kapják ingyenesen
továbbra is a bérletet, akik az iskolai körzethatárok kijelölése előtt létesítettek az általános
iskolában tanulói jogviszonyt. Akik a körzethatárok kijelölése után, és nem a körzetben
kijelölt iskolában létesítettek tanulói jogviszonyt, azok nem kaphatják meg ingyenesen a

tanulói bérletet. Tíz egyházashollósi tanulót érint, 2014. évre a bérlet összesen 38.400.- Ft
kiadást jelent az önkormányzatnak. Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy az
önkormányzat átvállalja ezt a költségét, úgy a szülőknek meg kell vásárolni a bérletet,
számlát kell kérni, és ezt be kell mutatni a hivatalban. A számlát csak a tanulók nevére lehet
kérni, mivel diákbérletről van szó.
Kérdés, észrevétel nem volt.
A polgármester szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait, akik 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozzák:
50/2014.(VIII.28.) határozat
Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
az egyházashollósi általános iskolások iskolába utazásának költségeihez hozzájárul,
számla bemutatása után a bérletek árát a szülőknek megtéríti.
Határidő: Értelemszerűn
Felelős: Németh Tamás polgármester
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

