EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

JEGYZŐKÖNYV
a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

Rendeletek:
10/2014. (XII. 23.) sz. rendelet
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló
rendelet módosításáról
Határozat:
73/2014. (XII. 22.) határozat:
2015-2019 évekre vonatkozó Belső Ellenőrzési Stratégiai Terv,

2015 évi Belső ellenőrzési terv
74/2014. (XII. 22.) határozat:
Települési hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztása

75/2014. (XII. 22.) határozat:
Háziorvosi szolgálattal kapcsolatos döntések

76/2014. (XII. 22.) határozat:
Általános iskolások bérlet támogatása
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JEGYZŐKÖNYV

Készült Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 22én 10:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye:

Kultúrház Egyházashollós

Jelen vannak:

Németh Tamás polgármester,
Nyul Kálmánné alpolgármester
Porpáczi Gyula, Németh Péter és
Simonné Daróczi Annamária 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 0 nem ellenében elfogadnak.
Napirendi javaslat:
1. 2015. évi étkezési térítési díjak megállapítása
Előadó: Németh Tamás polgármester
2. Belső ellenőrzési stratégiai terv és a 2015. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
Előadó: dr. Takács Ervin jegyző
3. Települési hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztása
Előadó: Németh Tamás polgármester
4. Háziorvosi ellátással kapcsolatos döntések
Előadó: Németh Tamás polgármester
5. Általános iskolások bérlet támogatása
Előadó: Németh Tamás polgármester
Napirend tárgyalása:
1. 2015. évi étkezési térítési díjak megállapítása
(A rendelet tervezet a jegyzőkönyvhöz 1. számú mellékletként csatolva)
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester: A szociális étkezést biztosító Atroplusz KFT megküldte
díjjavaslatát. 2015. évben a térítési díjakban a 2014 évihez viszonyítva 10.- Ft / adag
áremelést alkalmaz. A szociális étkezés díja rászorultságtól függően 450 .- Ft és 470 .- Ft
között mozog. Az Áfa összegét az önkormányzat továbbra is átvállalja. A házhoz szállítás
díja változatlanul 70.- FT/ nap marad.
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Kérdés, észrevétel nem volt. A polgármester szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, akik
5 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő rendeletet alkotják:
10/2014. (XII. 23.) sz. rendelet
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló
2/2007.(II.15.) számú rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2. Belső ellenőrzési stratégiai terv és a 2015. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
(A belső ellenőrzési terv és a stratégiai ellenőrzési terv a jegyzőkönyvhöz 2. számú
mellékletként csatolva)
Előadó: dr. Takács Ervin jegyző
Dr. Takács Ervin jegyző: A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII. 31.) számú Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 30. §
előírásai alapján a belső ellenőrzési vezető stratégiai tervet készít, amely- összhangban a
szervezet hosszú távú céljaival- meghatározza a belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai
fejlesztési terveket a következő 5 évre vonatkozóan.
A belső ellenőrzési tervet a Bkr. 32. § (4) bekezdése szerint a Képviselő-testület a tárgyévet
megelőző év december 31-ig hagyja jóvá. Kőszegfalviné Pajor Klára belső ellenőr a stratégiai
ellenőrzési tervet és a belső ellenőrzési tervet is összeállította. A 2015. évi tervezett belső
ellenőrzés érint, a pénztár, bankszámla és bankkártya pénzforgalmának , valamint a
kötelezettség vállalások ellenőrzését. A 2015-2019 évekre vonatkozó belső stratégiai tervet és
a 2015 évi belső ellenőrzési tervet javasolja elfogadásra.
Kérdés, észrevétel nem volt.
Németh Tamás polgármester szavazásra kéri a képviselőket, akik 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozzák:
73/2014. (XII. 22.) sz. határozat:
Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Egyházasrádóci Közös
Önkormányzati Hivatal 2015-2019 évekre vonatkozó Belső Ellenőrzési Stratégiai
Tervét, valamint a 2015 évre vonatkozó Belső ellenőrzési tervet a melléklet szerinti
tartalommal elfogadja.
Felelős: jegyző, polgármester
Határidő: értelemszerűen

3. Települési hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatos döntés
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület döntésének megfelelően a
hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztására a felhívások el lettek küldve a testület által
kiválasztott szolgáltatókhoz. Az ajánlattételi felhívásra csak egy ajánlat érkezett, a Müllex
Közszolgáltató
KFT-től. Az ajánlati dokumentáció bontása 2014. december 10-én
megtörtént. /Az erről szóló jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi. / A
Müllex Közszolgáltató KFT levelében az alábbiakról tájékoztat: A hulladékgazdálkodási
törvény alapján a jövő évi, 2015-ös hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar
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Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figyelembe vételével a
környezetvédelemért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. Ennek hiányában, illetve a
hulladékgazdálkodásban ágazatban tapasztalható egyéb szabályozási és gazdálkodási
nehézségek miatt jelenleg nem tudunk az ajánlati felhívásnak megfelelő ajánlatot tenni a
települési közszolgáltatás ellátására. A szerződés tervezetben még a 2014. évi díjak
szerepelnek, azonban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős
miniszter 2015. évi díjrendeletének kihirdetésekor, automatikusan az abban szereplő árak
kerülnek alkalmazásra. Szerződés tervezetüket fél éves szolgáltatás ellátására küldték meg,
bízva abban, hogy a fenti nehézségekre a következő félév során megoldás születik.
A jogszabályi előírások szerint közszolgáltatási szerződés csak azzal a közszolgáltatóval
köthető, amelyik megfelel jogszabályi előírásoknak. A közszolgáltatást azonban továbbra is
biztosítani kell a településen, ezért javasolja, hogy kössék meg a szerződét fél évre, azaz
2015. június 30. napjáig. A szerződés tervezetet a képviselő-testület tagjai készhez kapták.
Amennyiben ellenvetésük, észrevételük nincs, kéri, hogy fogadják el.
Kérdés, észrevétel nem volt. A polgármester szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, akik
5 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozzák :
74/2014. (XII. 22.) sz. határozat:
Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a
jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képező Hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződést.
Egyházashollós
Község
Önkormányzati
Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármester a szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december 31
4. Háziorvosi ellátással kapcsolatos döntések
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester: Dr. Tóth Renáta háziorvos 2014. szeptember 22-én a
vállalkozási szerződését
2014. december 31. napjával felmondta.
Helyettesítésre
dr.Matheides Veronika háziorvossal kötött a három fenntartó önkormányzat megbízási
szerződést. A doktornő helyettesítésére dr. Varga László egyházasrádóci háziorvossal
kötöttünk megállapodást. Az asszisztensnő személyében nem történt változás. Az
önkormányzatok Budáné Sipos Bernadettel az orvos asszisztens szolgáltatás ellátására
megbízási szerződést kötöttek. A szerződéseket a fenntartó önkormányzatok polgármesterei is
aláírták. A szerződések 2015. január 01-jén lépnek hatályba. Kéri a Képviselő-testületet a
szerződések jóváhagyására.
Kérdés, észrevétel nem volt. A polgármester szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, akik
5 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozzák :
75/2014. (XII. 22.) sz. határozat:
Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete :
1, Dr. Matheides Veronika háziorvossal kötött megbízási szerződést a
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
2, Dr. Varga László háziorvossal a háziorvos helyettesítésére kötött
megállapodást a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
3, Budáné Sipos Bernadett orvos asszisztens szolgáltatásra vonatkozó
megbízási szerződést a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
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5. Általános iskolások bérlet támogatása
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester tájékoztat, hogy az általános iskolás gyermekek szülei azzal a
kéréssel keresték fel, hogy az önkormányzat 2015. évben is járuljon hozzá a gyerekek
iskolába utazásának költségéhez. Csak azok a tanulók kapják ingyenesen 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. évben a bérlet összesen 38.400.- Ft kiadást jelentett az önkormányzatnak.
2015-ben ez az összeg nagyobb lesz, mivel 6 hónapról van szó, maximum 60.000.- Ft-tal kell
számolni. Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy az önkormányzat átvállalja ezt a
költséget, úgy a szülőknek 2015. évben is meg kell vásárolni a bérletet, számlát kell kérni, és
ezt be kell mutatni a hivatalban, ennek alapján történik a kifizetés. 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:
76/2014.(XII.22) 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.
Németh Tamás polgármester megköszöni a jelenlévőknek az észrevételeket, javaslatokat, a
Képviselő-testület tagjainak pedig az egész éves munkát és a nyilvános ülést 10:50 perckor
bezárta.

Kmf.

…………………………
/:Németh Tamás:/
polgármester

…………………………..
/: dr. Takács Ervin/
jegyző
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