EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

JEGYZŐKÖNYV

a 2015. január 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

Határozat:
1/2015. (I. 19.) határozat:
Fundamenta lakáskassza szerződés
2/2015. (I. 19.) határozat:
Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosítása
3/2015. (I. 19.) határozat:
Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosítása
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JEGYZŐKÖNYV

Készült Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.január 19-én
18:00 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. Fundamenta lakáskassza szerződés kötés
Előadó: Németh Tamás polgármester
2. Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosítása
Előadó: Németh Tamás polgármester

Napirend tárgyalása:
1. Fundamenta lakáskassza szerződés kötés
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester: A szennyvízberuházás céljára tömeges lakáskassza szerződés
kötésére biztosítunk lehetőséget a lakosok számára. Mint arról már több alkalommal is szó
esett, a takarékszövetkezet munkatársai két alkalommal, - január 20-án délelőtt, és január 22én délután kint lesznek Egyházashollóson,tehát helyben lehet megkötni a szerződéseket. A
szerződéskötéshez azonban szükséges a pénzintézet részére egy testületi határozat, mely
kimondja,hogy az önkormányzat a Savaria Takarékszövetkezet Egyházasrádóci kirendeltségét
és Jáki fiókját bízza meg a szerződéskötések lebonyolításával.
Kérdés, észrevétel nem volt. A polgármester szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, akik
5 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozzák:
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1/2015. (I. 26.) sz. határozat
Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
lakosság részére, szennyvízberuházás céljára a Fundamenta lakáskassza szerződések
megkötésével a Savaria Takarékszövetkezet Egyházasrádóci kirendeltségét és a Jáki
fiókját bízza meg. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok
aláírásával.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: Azonnal

2. Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás
módosítása
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz 1-2. számú mellékletként csatolva)
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester: A Körmend és Kistérsége Önkormányzati társulás
tagtelepülései a családsegítés feladat-ellátás vonatkozásában nem rendelkeznek hatályos
működési engedéllyel, ezért a Társulás által fenntartott intézménnyel válna megoldottá a
feladatellátás. Kéri, hogy az előterjesztés alapján fogadják el a tagtelepülések csatlakozását a
társulás által ellátott családsegítés és gyermekjóléti feladatellátáshoz.
Kérdés, észrevétel nem volt.
Németh Tamás polgármester szavazásra kéri a képviselőket, akik 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozzák:
2/2015. (I. 19.) sz. határozat:
Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás Társulási megállapodása az alábbiak
szerint módosuljon:
A megállapodás 4.2.f) pontja az alábbiak szerint módosul:
/ A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök/
4.2.f) pont kiegészül:
f)a családsegítés feladatot az alábbi társult tagok részére: Egyházashollós,
Kemestaródfa, Körmend, Magyarnádalja, Magyarszecsőd, Pinkamindszent,
Vasalja, Nádasd, Daraboshegy, Halogy, Katafa, Hegyhátsál, Hegyháthodász,
Csákánydoroszló, Döbörhegy, Döröske, Szarvaskend, Nagymizdó, Halastó,
Molnaszecsőd,
A megállapodás III. 2. bf) pontja az alábbiak szerint módosul:
bf) gyermekjóléti szolgáltatás feladatot az alábbi települések
esetében:Egyházashollós, Kemestaródfa, Körmend, Magyarnádalja,
Magyarszecsőd, Pinkamindszent, Vasalja, Nádasd, Daraboshegy,
Halogy, Katafa, Hegyhátsál, Hegyháthodász, Csákánydoroszló
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: azonnal
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Németh Tamás polgármester: A társulási megállapodás módosítást követően
kezdeményezhető a működési engedély módosítása is, amely alapján elindul a feladat-ellátás.
A Társulás a tisztségviselők vonatkozásában is módosította a társulási megállapodás 5.
pontját:
• A Tanács 3 fő alelnök helyett 2 fő alelnököt választ
Kéri a módosítás előterjesztés szerinti tartalommal való elfogadását.
Kérdés, észrevétel nem volt.
Németh Tamás polgármester szavazásra kéri a képviselőket, akik 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozzák:
3/2015. (I. 19.) sz. határozat:
1. Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Körmend és Kistérsége
Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosítását az alábbiak szerint fogadja
el:
4.2.f) pont kiegészül:
f)a családsegítés feladatot az alábbi társult tagok részére: Egyházashollós,
Kemestaródfa, Körmend, Magyarnádalja, Magyarszecsőd, Pinkamindszent,
Vasalja, Nádasd, Daraboshegy, Halogy, Katafa, Hegyhátsál, Hegyháthodász,
Csákánydoroszló, Szarvaskend, Döbörhegy, Döröske, Nagymizdó, Halastó,
Molnaszecsőd,
Egyházasrádóc,
Nemesrempehollós,
Harasztifalu,
Nagykölked, Rádóckölked
4.2. l) pont kiegészül
l)gyermekjóléti szolgáltatás feladatot az alábbi társult tagok részére biztosítja
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény alapján: Egyházashollós, Kemestaródfa, Körmend, Magyarnádalja,
Magyarszecsőd, Pinkamindszent, Vasalja, Nádasd, Daraboshegy, Halogy,
Katafa, Hegyhátsál, Hegyháthodász, Csákánydoroszló, Egyházasrádóc,
Nemesrempehollós, Harasztifalu, Nagykölked, Rádóckölked
biztosítja A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény alapján
5. A Társulás döntéshozó szerve, döntéshozó szervének tagjait megillető
szavazatarány pont az alábbiak szerint módosul
A Társulás szervezete és működése
A Társulás szervei:
− a Társulási Tanács,
− Pénzügyi és Szociális Bizottság
A Társulás tisztségviselői: az elnök és a kettő alelnök.
A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, melyen a Társulás tagjait a
társult tagok Képviselő-testületei által delegált tagok képviselik. A társult tagok
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Képviselő-testületei dönthetnek úgy is, hogy az általuk delegált tag
akadályoztatása esetén egy másik társult tag lássa el a képviseletét.
A Társulás minden tagját egy szavazat illeti meg a döntéshozatal során.
A Társulási Tanács kizárólagos feladata
a) a szervezeti és működési szabályzat megállapítása,
b) a Társulás működése során felmerülő költségek viselési arányának
megállapítása,
c) éves költségvetés, zárszámadás elfogadása,
d) a tisztségviselők és bizottságok megválasztása,
e) Társulásból történő kizárásról való döntéshozatal,
f) társulási megállapodás módosítása,
g) döntéshozatal kiválás esetén a vagyontárgy visszatartásáról, használati
díj megállapításáról,
h) Társulásban ellátott feladatok körének meghatározása,
i) Társulás megszűnése esetén a vagyonnak, közös tulajdonnak a sorsáról,
azzal való elszámolásról és – a közfeladatra tekintettel - a vagyon további
használatát érintő megállapodás jóváhagyása,
j) minden, amit törvény vagy más jogszabály döntéshozatalra hatáskörébe
utal.
A Társulási Tanács működésével kapcsolatos egyéb kérdéseket a Társulási Tanács
saját maga állapítja meg a szervezeti és működési szabályzatában.
A Társulási Tanács gyakorolja a jelen társulási megállapodásban meghatározott,
valamint a társult tagok képviselő-testületei által megállapodásban átruházott
önkormányzati feladat- és hatásköröket.
A Társulási Tanács tagjai sorából elnököt, kettő alelnököt választ.
A Társulást az elnök, akadályoztatása esetén az általa kijelölt alelnök képviseli és
látja el az ülés összehívásával, vezetésével kapcsolatos teendőket. Eseti,
egyidejű akadályoztatásuk esetén a tanácsülést a korelnök hívja össze és vezeti.
A társult tag által delegált képviselő helyettesítése esetén az eseti
helyettesítéssel, képviseleti joggal felhatalmazott képviselő a delegált tagot
(képviselőt) megillető jogkörrel rendelkezik.
Bizottságok
A Társulás i Tanács az alábbi bizottságokat működteti:
• Pénzügyi és Szociális Bizottság
A 3 tagú Pénzügyi és Szociális Bizottság elnökét és tagjait saját tagjai
sorából a Társulási Tanács választja. A Bizottságnak nem lehet tagja az, aki:
1. a Társulás alkalmazásában áll,
2. a Társulásnál gazdasági feladatokat lát el.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: azonnal
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Takács Ervin jegyző napirend utáni felszólalásában tájékoztat, hogy az önkormányzat
szervezeti és működési szabályairól szóló rendeletet felül kell vizsgálni, vagy szükség esetén
módosítani kell. A soron következő képviselő-testületi ülésre az SZMSZ módosítást vagy az
új rendelet tervezetét, valamint a képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítását
előkészíti és a Képviselő-testület elé terjeszti.
Több napirend nem volt.

Németh Tamás polgármester a nyilvános ülést 18:20 perckor bezárta.

Kmf.

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

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