EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

JEGYZŐKÖNYV
a 2014. november 26-án megtartott, közmeghallgatással egybekötött nyilvános
ülésről

Határozatok:
70/2014. (XI. 26.) határozat:
Ajánlattételi felhívás szilárd hulladék szállításra
71/2014. (XI. 26.) határozat:
Szilárd hulladék szállításra beérkezett ajánlatok bíráló bizottság választás
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JEGYZŐKÖNYV

Készült Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.november 26án 19:00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással egybekötött nyilvános üléséről.
Az ülés helye:

Kultúrház Egyházashollós

Jelen vannak:

Németh Tamás polgármester,
Nyul Kálmánné alpolgármester
Porpáczi Gyula, Németh Péter és
Simonné Daróczi Annamária (19:23-kor érkezett )
képviselők
valamint
Laczkó Istvánné igazgatási főelőadó, jegyzőkönyvvezető

Az ülésen tanácskozási joggal részt vesz dr. Takács Ervin jegyző.
Az ülésen 32 fő helyi lakos vett részt.

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 0 nem ellenében elfogadnak.
Napirendi javaslat:
1. Polgármesteri beszámoló a 2014. évben végzett munkáról
Előadó: Németh Tamás polgármester
2. Ajánlattételi felhívás szilárd hulladék szállításra
Előadó: Németh Tamás polgármester

Napirend tárgyalása:
1. Polgármesteri beszámoló a 2014. évben végzett munkáról
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester: Köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket. Tájékoztat a
2014. évben végzett munkákról és a jövőre vonatkozó tervekről:
2014. évi felújítások, beszerzések, megrendelések:
- játszótér felújítás
- járda felújítás
- Mária szobor szállítás
- Köztéri padok
- Temető kapu
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A játszótér felújítására 1.447.781.- Ft-ot fordítottunk, melyet az önkormányzat saját erőből
biztosított, 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 kerékpárút tervezéssel kapcsolatban kifizettünk 311.150.- Ft-ot, a szennyvízberuházásra
létrehozott társulás részére 92.840.- Ft-ot adtunk át. A lomtalanítást ez évben is megrendeltük
a Müllex KFT-től, melynek költsége 201.550.- Ft volt.
A temető parkolójának felújítása is megtörtént, ennek költsége 800.100.- Ft volt. Temető
bejáratára új kapu készült, és padokat is kihelyeztünk a temetőbe és a játszótérre is. Itt az
összköltség kb. 1.300.000.- Ft. Az orvosi rendelő parkolója is szilárd burkolatot kapott.
Expressinfo internetes portálon hirdetésre
88.900.- Ft-ot fizettünk, a Kistérségi
telefonkönyvben megjelenés: 31.750.- Ft, és a Nyugati Tükörben is megjelent egy cikk a
településről és a Képviselő-testület munkájáról, ennek költsége 76.200.- Ft. Alapítványokat is
támogattunk kisebb összeggel.
2014. évben 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.
Szüreti felvonulást a helyi vöröskereszt szervezettel karöltve az idén is megrendezésre került.
Az idősek napján az idén is vendégül láttuk a 60 év feletti helyi lakosokat. Sajnos a
résztvevők száma évről-évre csökken.
A hagyományokhoz híven a megtartottuk a gyermeknapot és a falunapot is.
Az általános iskolás gyerekekhez az idén is jön az önkormányzat Mikulása, és a szociálisan
rászoruló, idős, egyedül élő nyugdíjasoknak is juttatunk egy szerény kis csomagot
karácsonyra.
A jövőre vonatkozóan tervezzük a régi konyha újra hasznosítását. A épület állaga
folyamatosan romlik. Az épület tetőszerkezete lapostetős, amely beázik. A tetőszerkezetét
mindenképpen fel kellene újítani. A tervezést megrendeltük, a tervek még nem készültek el.
A Trianoni emlékmű már elkészült, még parkosítani kell a környezetét.
A szennyvíz pályázatról továbbra sincs újabb információnk, az elbírálás még nem történt
meg. A szennyvízberuházásra megkötött OTP LTP szerződések önkormányzat által történő
zárolásának feloldása megtörtént. A lakosság nagy része már fel is vette a megtakarítást.
Fundamenta lakáskassza szerződés kötését tervezzük, - mint ahogy a lakossági fórumon is
lehangzott- 2015 január-február hóban – a szennyvízberuházásra.
A óvoda megvásárlására tett vételi ajánlatot a Képviselő-testület, de a katolikus egyháztól
még a mai napig nem érkezett válasz.
A 090-es útcsatlakozás kiépítését a 8-as főút felújításával párhuzamosan meg lehetne
valósítani. Érvényes építési engedéllyel rendelkezünk. A NIF felé két hivatalos levélben is
jeleztük, hogy a 8-as főút burkolat megerősítési munkái során a főútra csatlakozó leágazások
burkolatának megerősítése helyett az önkormányzat tulajdonát képező 090. hrsz-ú
útcsatlakozás kiépítése történjen meg, mivel ez forgalomtechnikai szempontból is
mindenképpen előnyösebb. A 8-as főút tervezőjétől, a Pannonway Kft-től azt a tájékoztatást
kaptuk, hogy a 8-as főút útburkolat megerősítési munkáinak tervezéskor a mennyiségi
számításoknál az útcsatlakozás kiépítése figyelembe lett véve, tehát plusz anyagszükséglet
nem keletkezne. Sajnos a NIFF-től a mai napig egyik levelünkre sem kaptunk választ.
Dr. Tóth Renáta háziorvos 2014. december 31. napjával befejezi háziorvosi tevékenységét
Egyházashollóson. Helyettesítését Dr. Matheides Veronika háziorvos látja el 2015. január
01-jétől. Az asszisztens személyében nem lesz változás. A rendelési idő változni fog, erről
majd tájékoztatjuk a lakosságot.
A képviselő-testület a polgármester beszámolóját és tájékoztatását jóváhagyta.
A polgármester kéri jelenlévők hozzászólásait, észrevételeit.
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Kérdések, észrevételek:
Petrovics Gyula: Javasolja, hogy a testületi ülés meghívót minden házhoz dobjanak be, mert
a hirdető táblát az emberek nem nagyon olvassák. Több évig volt polgármester, és tudja, hogy
a lakosság igényli az ilyen jellegű tájékoztatást is.
Németh Tamás polgármester: Nincs akadálya. A rendes testületi ülésekről ezentúl minden
házhoz külön meghívót küldünk.
Takács László: A házuk előtt lévő fák veszélyesek, mert elérik a villany és a telefon
vezetéket is. Ha vihar van, nem tud telefonálni. Ha az önkormányzat beleegyezik, akkor saját
költségén, - a fákért cserébe- kivágatja a fákat, és ültet helyettük másikat.
Brunnerné Busics Anikó: Náluk is hasonló a helyzet. A vezetékekig ér a fa ága. Amikor
Egyházashollósra költöztek, legallyaztatták a fákat, de most már ez sem segít. Takács
Lászlóhoz hasonlóan, saját költségen vállalja a fakivágatást a fáért cserébe, és ültet újakat.
Németh Tamás polgármester: Valóban balesetveszélyesek a fák. A kivágást azonban csak
szakemberek végezhetik. Emelőkosaras gépet kell igénybe venni a munkákhoz, és ha
kivágásra kerül a sor, mindenképpen pótolni kell a kivágott fákat.
Takács László: A 8-as felújítása kapcsán az árokpart nagyon meredek lett. Eddig ő nyírta a
házuk előtt az árokban is a füvet, most azonban így már nem tudja vállalni.
Németh Tamás polgármester: Az árok tisztítása, így a kaszálás is a tulajdonos, a 8-as főút
esetében a közútkezelő kötelessége.
Simonné Daróczi Annamária képviselő megérkezett 19:23 perckor.
Petrovics Gyula: Az útpadkát a 8-as főút mellett hogyan képzelik el ? Közmeghallgatást
kellene tartani, és nem rajzokon, hanem a helyszínen egyeztetni az ingatlan tulajdonosokkal
az építtetőknek. Ha új burkolatot kap az út, meredekebb lesz a házakhoz a lejáró, ami
balesetveszélyes is, és a víz is még jobban befolyik a házakhoz.
Dr. Takács Ervin jegyző: A munkákat építési engedély és egyéb szabványok betartásával
végzik.
Németh Tamás polgármester: Véleménye szerint nem ez lesz a végleges állapot, hogy az út
meg lesz-e emelve, és hogy mennyire, az majd akkor látszik, ha elkezdik a munkákat.
Németh István: Forgalom lassításra a 8-as főúton nincs-e valamilyen lehetőség ? Már az új
építésű házak fala is bereped a nagy kamion forgalomtól. Lehet hogy új út lesz, de lassan már
lakók nem lesznek.
Németh Tamás polgármester: A 8-as felújításával egyidejűleg forgalomlassítókat is
kiépítettek, és a közeljövőben remélhetőleg elkészül a 8-as elkerülő út is.
Több kérdés, észrevétel nem volt.
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2. Ajánlattételi felhívás szilárd hulladék szállításra
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester: Egyházashollós Község közigazgatási területén a települési
szilárd hulladék gyűjtését jelenleg a Müllex-Körmend Kft. (továbbiakban: Közszolgáltató)
végzi. A Közszolgáltatóval kötött határozott idejű szerződés 2014. december 31-én lejár. A
hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására közbeszerzési eljárást esetünkben nem kell
lefolytatni, mert a szolgáltatás értéke nem éri el a jogszabályban meghatározott 8 millió FT
közbeszerzési értékhatárt. 3 cégtől kell ajánlatot bekérnünk, és a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást ajánló céggel ajánlott szerződést kötni.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a közszolgáltatóval legfeljebb 10 évre
köthető meg. A hulladékgazdálkodás tekintetében az elmúlt időszakban jelentős jogszabályi
változások történtek, emiatt a 10 évre szóló szerződés helyett rövid éves időszakra –
maximum 2 év - történő szerződés megkötése látszik indokoltnak.
A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről
szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet meghatározza, hogy az ajánlati felhívásnak
pontosan mit kell tartalmaznia.
Kérdés, észrevétel nem volt.
Németh Tamás polgármester szavazásra kéri a képviselőket, akik 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozzák:
70/2014. (XI. 26.) sz. határozat:
Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete a települési szilárd
hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására irányuló közszolgáltatási
szerződés megkötésének érdekében az előterjesztés mellékletében foglalt ajánlattételi
felhívásnak megfelelő tartalommal az alábbi 3 cégtől kéri be az ajánlatokat:
1.) MÜLLEX Közszolgáltató Nonprofit KFT, 9784 Harasztifalu, Nyárfasor utca
2.) ZALA Közszolgáltató Nonprofit KFT, 8900 Zalaegerszeg, Gasparich út 26.
3.) SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zártkörűen
Működő Részvénytársaság, 9700 Szombathely, Welther Károly u. 4.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: 2014. december 10.
Németh Tamás polgármester javasolja, hogy az ajánlatok felbontására ne alakítsanak
bizottságot, hanem a Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző bizottság tagjait bízzák
meg.
Németh Tamás polgármester szavazásra kéri a képviselőket, akik 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozzák:
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71/2014. (XI.26.) sz. határozat:
Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
Egyházashollós község közigazgatási területén települési szilárd hulladék begyűjtése,
szállítása, ártalmatlanító helyen történő elhelyezése benyújtott ajánlatok felbontását a
Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző bizottság végezze el.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
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 20:15 perckor
bezárta.

Kmf.

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

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