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52/2014.(IX. 15.) számú határozat
2014. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló
53/2014.(IX. 15.) számú határozata
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Önkormányzat Képviselő-testülete
9781 Egyházashollós, Kossuth u.11.

Jegyzőkönyv

Készült Egyházashollós község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. év szeptember
hó 15. napján 19: 00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Művelődési Klub Egyházashollós
Jelen vannak: Németh Tamás polgármester, Nyul Kálmánné alpolgármester, Simonné
Daróczi Annamária és Kozsán Péter képviselők.
Igazoltan távol maradt képviselő: Tóth László képviselő
Az ülésen 5 fő helyi lakos vett részt.
Az ülésen tanácskozási joggal részt vesz dr.Takács Ervin jegyző.
Laczkó Istvánné igazgatási főelőadó a jegyzőkönyvvezetői feladatokat látja el.
Németh Tamás polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, 5 képviselőből 4 fő jelen van, ülést megnyitja, majd javaslatot tesz a napirend
elfogadására az alábbiak szerint, melyet a képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal 0 nem
ellenében elfogadtak.

Napirendi javaslat:
1. Önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Déri Piroska pénzügyi főelőadó
2. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2015. évi fordulójához
Előadó: Németh Tamás polgármester
3. Temető parkoló aszfaltozása
Előadó: Németh Tamás polgármester
4. Védőnő helyettesítés hozzájárulás
Előadó: Németh Tamás polgármester
5. Szüreti felvonulás támogatása
Előadó: Németh Tamás polgármester
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Napirend tárgyalása
1

Önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása
/ Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi /
Előadó: Déri Piroska pénzügyi főelőadó

Déri Piroska pénzügyi főelőadó tájékoztat, hogy a 2014. évi költségvetés I. félévi teljesítése a
vártnak megfelelően alakult. Az önkormányzat 35.439e Ft kiadási illetve bevételi főösszeggel
fogadta el a 2014. évi költségvetését. A kötelezően vállalt feladatain túlmenően az alábbiak
szerint alakultak a beruházási és felújítási kiadásai:
- játszótér 1.447.781.- járda felújítás: 9.661.320.- Mária szobor : 127.000.- Ft.
Ezen felül a kerékpárút tervezéssel kapcsolatban kifizettünk 311.150.- Ft-ot, a
szennyvízberuházásra létrehozott társulás részére 92.840.- Ft-ot adtunk át, illetve a
lomtalanítás 201.550.- Ft volt. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi
végrehajtása összességében időarányosan teljesült, záró pénzkészlet 9.890.000.- FT.
A következő Képviselő-testületi ülésen kerül sor a költségvetési rendelet módosítására. Az
önkormányzatnak 2014. évben közvetett támogatást (adókedvezmény, adóelengedés) nem
tervez.
Németh Tamás polgármester tájékoztat, hogy a járda felújítás az adósságkonszolidációban
nem részesült önkormányzatok pályázati támogatásából valósult meg, erre összesen 10 millió
forintot kapott az önkormányzat. A fennmaradó összegből a Rákóczi téren, az Arany és az
Ady utcában padkázást rendeltük meg. A vállalkozó a munkák nagy részét már elvégezte, az
esős időjárás miatt kellett a munkálatokat megszakítani.
A Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette, a beszámolóval kapcsolatban kérdés,
észrevétel nem volt.
A polgármester szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait, akik 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozzák:

52/2014. (IX. 15.) sz. határozat:
Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat
2014. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a jegyzőkönyv mellékletét
képező tartalommal elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző

2. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2015. évi fordulójához
/ Csatlakozási nyilatkozat a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi /
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az idén is lehetőség van a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázathoz csatlakozni. Az esélyteremtés
érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való
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részvételének támogatása a fő cél. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer,
amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál, a települési önkormányzatok által
nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási
intézményi támogatás. Javasolja a csatlakozást.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
53/2014. (IX. 15.) sz. határozat:
Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához, és felkéri a polgármestert, hogy a
pályázaton való részvételhez szükséges csatlakozási nyilatkozatot írja alá.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatási
összeg fedezeteként az önkormányzat a 2015. évi költségvetési rendeletében a
szükséges pénzügyi fedezetet biztosítja.
Határidő: 2014. október 01.
Felelős: polgármester, jegyző

3. Temető parkoló aszfaltozása
/ Árajánlatok, vállalkozási szerződés a jegyzőkönyv 3.sz. mellékletként csatolva /
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester tájékoztat, hogy a temető előtti parkolót fel kell újítani, valamint
kisebb javításokat, kátyúzásokat az utakon el kell végezni. Három árajánlatot kértünk a
munkák elvégzésére. A legalacsonyabb ajánlat 2800.- Ft/ + ÁFA / m2, a legmagasabb 4600.Ft/ÁFA/m2. A legalacsonyabb ajánlat - Nagypályás-Aszfalt99 KFT ajánlata - az összes
költség 800.100.- Ft lesz, kb. 225 m2 nagyságú területről van szó. Ez a kiadás a
költségvetésben nem volt megtervezve, a tartalék terhére teljesülhet a kifizetés. Javasolja,
hogy velük kössék meg a szerződést.
Kérdés, észrevétel nem volt.
A polgármester szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait, akik 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozzák:

54/2014. (IX. 15.) sz. határozat:
Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Nagypályás-Aszfalt 99 KFT-t (székhely: 1085 Budapest, József körút 69, fszt,
adószám: 24795360-2-42 ) bízza meg az aszfaltozási munkák elvégzésével a
határozat mellékletét képező árajánlat és vállalkozási szerződés alapján.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a vállalkozási szerződés
aláírásával.
Határidő: Értelemszerűen
Felelős: Polgármester
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4.

Védőnő helyettesítéshez hozzájárulás
Előadó: Németh Tamás polgármester

Németh Tamás polgármester tájékoztat, hogy Csákánydoroszló község polgármesterétől
érkezett egy megkeresés, melyben azt kérik, hogy védőnőjük távolléte alatt Mesics Éva
védőnő helyettesítési feladatokat lásson el a körzetben 2014. október 01 napjától
előreláthatóan 2018. január 31-ig. A helyettesítés hetente kettő alkalommal történne, keddi és
csütörtöki napokon.
Nyul Kálmánné alpolgármester: Ha a hosszú távú helyettesítés nem megy az itteni munka
rovására, akkor járuljunk hozzá.
Kérdés, észrevétel nem volt.
A polgármester szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait, akik 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozzák:
55/2014. (IX. 15.) sz. határozat:
Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
hozzájárul ahhoz, hogy Mesics Éva védőnő 2014. október 01 napjától 2018. január
30 napjáig Csákánydoroszló védőnői körzetben helyettesítési feladatokat lásson el.
Határidő: Értelemszerűen
Felelős: Polgármester

5. Szüreti felvonulás támogatása
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy Magyar
Vöröskereszt Egyházashollósi Szervezete a szüreti felvonuláshoz - amelynek tervezett
időpontja 2014. október 04. napja - támogatást kér az önkormányzattól. Ezt a felvonulók
ruhájának kölcsönzésére, hintó bérlésére fordítanák. Javasolja, hogy az önkormányzat
30. 000,- forinttal támogassa. A 2014. évi költségvetésben civil szervezetek támogatására nem
lett összeg megtervezve, így a tartaléka terhére biztosítja a támogatást.
A képviselőt-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül következő
határozatot hozza:
56/2014. (IX. 15.) sz. határozat:
Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete 30. 000,- forint
vissza nem térítendő támogatásban részesíti a Magyar Vöröskereszt
Egyházashollósi Szervezetét, hogy abból a 2014. október 4-i szüreti felvonulás
költségeinek egy részét finanszírozza.
A támogatási összeget a 2014. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja.
Határidő: 2014. 10. 04.
Felelős: polgármester
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Németh Tamás polgármester az alábbiakról tájékoztatja a Képviselő-testületet:
-

-

-

Az árvíz most nem okozott problémát, a belvíz viszont igen. A Petőfi utcában néhány
lakóingatlan előtt ki kellett mélyíteni az árkot, és egy ingatlan előtt a hidat is fel kellett
bontani. De ezzel szerencsére megelőztük a bajt.
A régi konyha épületének állaga folyamatosan romlik. Az épület tetőszerkezete
lapostetős, beázik. A tetőszerkezetét mindenképpen fel kellene újítani. A tervezést
megrendeltük, a tervek még nem készültek el. Új funkciót kellene keresni a
hasznosításra.
A Trianoni emlékmű elkészült, még parkosítani kell a környezetét.

Hozzászólások, észrevételek:
Kozsán Péter képviselő: Szennyvízzel mi a helyzet, lesz újrakötés ?
Horváth Kálmán helyi lakos:

- A Rákóczi téren is lesz új buszváró?
- Parkosítást szeretnének, fákat ültetni a Rákóczi téren a
játszótér mellett oldalon, az út mellett
- Újság készül-e, kell-e még cikk ?

Németh Tamás polgármester:
Kozsán Péter kérdésére válaszolva elmondja, hogy a szennyvíz pályázatról továbbra sincs
újabb információnk, az elbírálás még nem történt meg. A lakáselőtakarékossági szerződések
újrakötését majd megszervezzük, de célszerű lenne megvárni, amíg lejárnak a régi
szerződések.
Buszvárókkal kapcsolatban Horváth Kálmán kérdésére elmondja, hogy új buszvárók építését
nem tervezik, az ablakokat kell majd kicserélni. A parkosítással kapcsolatban mindenképpen
egyeztetni kell az önkormányzattal, hiszen közterületről van szó. Az út mellé, az út szélére
nem tartja szerencsésnek a fák ültetését. Helyi újság kiadását nem tervezik.
Déri Antal helyi lakos: A patakhíd felújítását meg kellene sürgetni, mert nagyon
balesetveszélyes, lebontották az egyik oldalon a burkolatot, aztán úgy
hagyták már hetek óta.
Németh Tamás polgármester:
A 8-as felújítás miatt lett megbontva a patak-híd burkolata, sajnos az önkormányzat nem tudja
a munkálatokat sürgetni.
Czvitkovics Gábor helyi lakos: Az elhangzottakon kívül milyen nagyobb beruházást tervez az
önkormányzat?
Németh Tamás polgármester:
-

A óvoda megvásárlására tett vételi ajánlatot a Képviselő-testület, de a katolikus
egyháztól még a mai napig nem érkezett válasz.
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-

A 090-es útcsatlakozás kiépítését a 8-as főút felújításával párhuzamosan meg lehetne
valósítani, a NIF-fel még folynak az egyeztetések.

Több napirend, kérdés, észrevétel nem volt. Németh Tamás polgármester megköszönte az
ülésen való részvételt, és az ülést 20:20 perckor bezárta.

Kmf.

/:Németh Tamás:/
polgármester

/:dr. Takács Ervin:/
jegyző

