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JEGYZŐKÖNYV
Amely készült Egyházashollós Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 13-án
18:00 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselő testületi 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
A Képviselő-testületi ülésen 16 fő helyi lakos vett részt.
Németh Tamás polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy
a Képviselő-testület határozatképes, 5 fő képviselőből 5 fő jelen van. A polgármester
javaslatot tesz a napirend elfogadására az alábbiak szerint, melyet a képviselő-testület tagjai 5
igen szavazattal 0 nem ellenében elfogadtak.
Napirendi javaslat:
1. Háziorvosi, védőnői szolgálat 2015. költségvetése
Előadó: Déri Piroska pénzügyi főelőadó
2. Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Németh Tamás polgármester
3. A pénzbeni és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
Előadó: Németh Tamás polgármester
4. A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása
Előadó: dr. Takács Ervin jegyző
5. Az önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló rendelet
Előadó: Németh Tamás polgármester
6. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettség
megállapítása
Előadó: Németh Tamás polgármester
7. Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
Előadó: dr. Takács Ervin jegyző
8. Egyházashollós Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve
Előadó: dr. Takács Ervin jegyző
9. Egyéb időszerű feladatok
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Napirend tárgyalása
1, Háziorvosi, védőnői szolgálat költségvetése
/ Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz 1, 2, számú mellékletként csatolva /
Előadó: Déri Piroska pénzügyi főelőadó
Déri Piroska pénzügyi főelőadó: A védőnői szolgálat költségvetés kiadási oldalon a
működőképesség biztosításához szükséges legfontosabb költségek szerepelnek A bevételi
oldalon a finanszírozás szabályai nem változtak. A MEP a védőnői szolgálatot a várandós
anyák, a 0-6 éves korúak, valamint a Magyarszecsődi általános iskolába járó gyermekek után
támogatja. A bevétel 2.700.000.- Ft, a kiadás összesen 3.540.000.-Ft. A fenntartóknak
780.000.- Ft hiányt kell fedezni. Mivel Egyházashollós önkormányzata tartja fenn a védőnői
szobát, azért a többletköltségekhez kisebb arányban kell hozzájárulni.
A fenntartó önkormányzatok hozzájárulásai:
Magyarszecsőd 281.000.- Ft, Molnaszecsőd 270.000.- Ft, Egyházashollós 229.000.- Ft.
Déri Piroska a háziorvosi szolgálat költségvetéséről az alábbiak szerint tájékoztat: 2015.
évben a Mep támogatást – 11.710.000.- Ft-ot - az önkormányzat kapja. Dologi kiadásokra
1.000.000.- Ft-ot terveztünk, pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak pedig 6.000.000.- Ft.
4.710.000.- Ft többlet marad, melyet a fenntartó önkormányzatok saját rendelőinek a
fenntartására fordíthatnak. Egyházashollósnak 1.867.000.- Ft, Molnaszecsődnek 1.396.000.Ft és Magyarszecsődnek 1.447.000.- Ft jut a kiadásokra.
Németh Tamás polgármester: A háziorvosi szolgálat Mep támogatást azért az önkormányzat
kapja, mivel helyettesítéssel látja el a feladatot. A háziorvossal is és az asszisztenssel is
vállalkozási szerződést kötöttünk.
Ezt fedezi a 6.000.000.- Ft pénzeszköz átadás
vállalkozásnak. Pályáztatni fogjuk az állást, mert állandó orvos kell e településre.
Kérdés, észrevétel nem volt.
A polgármester szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, akik 5 igen szavazattal 0 nem
ellenében a következő határozatot hozzák:

5/2015. (II. 13) sz. határozat
1, Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete a háziorvosi
szolgálat 2015. évi költségvetését a jegyzőkönyv 1. sz. melléklet szerinti
tartalommal elfogadja, és hozzájárul ahhoz, hogy a mellékletben foglalt
tartalommal beépítésre kerüljön Egyházashollós község, mint gesztor
önkormányzat költségvetésébe.
2, Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete a védőnői
szolgálat 2015. évi költségvetését a jegyzőkönyv 2. sz. melléklet szerinti
tartalommal elfogadja, és hozzájárul ahhoz, hogy a mellékletben foglalt
tartalommal beépítésre kerüljön Egyházashollós község, mint gesztor
önkormányzat költségvetésébe.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
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2, Önkormányzat 2015. évi költségvetése
/ Rendelet tervezet a jegyzőkönyvhöz 3. számú mellékletként csatolva /
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy elkészült a
költségvetési rendelet tervezete. Az önkormányzat 48.799.000,- forint összegű éves bevételt
és 48.799.000,- forint összegű éves kiadást tervez. Ismerteti az előterjesztés alapján az
adóbevételeket, az egyéb tervezett bevételeket, valamint a kiadásokat. Javasolja, hogy egy
emléktábla emelésével emlékezzenek meg a Hortobágyra kitelepített 2 helyi családról. Az
önkormányzat tartaléka 10 millió forint, amiből meg lehetne vásárolni az óvoda épületét az
egyháztól. Továbbra is a testület által korábban meghatározott 5 millió forint vételárat tartja
reálisnak.
Budáné Nagy Mónika helyi lakos:
Ki kellene számolni, hogy hány gyerek lesz, érdemes-e beruházni 5 millió forintot, mert lehet
hogy 5 év múlva már gyerek sem lesz az óvodában.
Kártyás István helyi lakos:
Németh Tamás polgármesternek csak az óvoda kell. Be kell zárni és kész. Előbb-utóbb nem
lesz benn gyerek. A Petőfi és a Béke utcában járhatatlanok az utak, azokat kellene felújítani,
nem az óvoda épületét megvenni.
Németh Tamás polgármester: az óvoda épületének állaga romlik, folyamatosan költeni kell rá.
Ha tulajdonosok lennénk, akkor tudnánk pályázni. Az utakkal kapcsolatban elmondja, hogy
tavaly is volt kátyúzás, és az idei évre is lett tervezve a költségvetésben.
Több kérdés, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait,
akik 5 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő rendeletet alkotják:
1/2015. (II. 16.) sz. rendelet
Önkormányzat 2015. évi költségvetése
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi

3. A pénzbeni és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
/ Rendelet tervezet a jegyzőkönyvhöz 4. számú mellékletként csatolva /
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester felkéri dr. Takács Ervin jegyzőt, hogy ismertesse a
rendeletalkotás jogszabályi hátterét.
Dr. Takács Ervin jegyző: Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2015. évi központi
költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvényt, amely a Magyar Közlöny
2014. évi 184. számában kihirdetésre került. Ez a törvény tartalmazza többek között a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)
módosítását, melynek értelmében 2015. március 1. napjától lép életbe a szociális segélyezés
új rendszere. A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása, a
rendszeres szociális segély is a járási hivatal hatáskörébe kerül 2015. március 1-jétől. A
módosítás az Szt. által szabályozott ellátások közül érinti továbbá a lakásfenntartási
támogatást, a méltányossági ápolási díjat és a méltányossági közgyógyellátást
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Az Szt. 45. §. (1) bekezdése szerint: A képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján
nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben
meghatározott feltételek alapján települési támogatást nyújt.
Az Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét csak példálózóan
sorolja fel:
Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen:
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző
személy részére,
c) a gyógyszer-kiadások viseléséhez,
d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.
Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve tehát 2015. március 1-jétől egységesen
települési támogatás lesz. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk
támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást.
Németh Tamás polgármester: Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy a települési
támogatásról rendeletet alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen
célokra, mely feltételek teljesülése esetén, milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben
az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik. Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség
az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,
valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére
rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az
ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához. Az Szt. értelmében
rendkívüli támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk,
vagy családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként
jelentkező többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár
elhárításához, iskoláztatáshoz, - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre
szorulnak.
A havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás havi összegét úgy kell szabályozni,
hogy az nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. (2015.
január 1-jén 28.500 Ft.). E szabály alól kivételt képez a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó
hátralékot felhalmozó személyek részére megállapított települési támogatás havi összege. A
kifizetésekhez a 2015. évi központi költségvetésből lehet igényelni támogatást. Az
önkormányzat szociális rendelete már többször volt módosítva, ezért egy új rendelet
megalkotása volt életszerű.
A képviselő-testületnek a települési támogatás megállapításának, kifizetésének,
folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét legkésőbb
2015. február 28. napjáig kell megalkotnia. A rendelet tervezetet a képviselők kézhez kapták.
Kéri a rendelet tervezet elfogadását.
Kérdés, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, akik 5
igen szavazattal 0 nem ellenében a következő rendeletet alkotják:
2/2015. (II. 16.) sz. rendelet
A pénzbeni és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi
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4. A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása
/ Rendelet tervezet a jegyzőkönyvhöz 5. számú mellékletként csatolva /
Előadó: dr. Takács Ervin jegyző
Dr. Takács Ervin jegyző: Jogszabály határozza meg, hogy a megválasztott képviselők mely
időponttól jogosultak a tiszteletdíjra, és ezért szükségtelen ezt rendeletben is szabályozni.
Javasolja, hogy a rendelet 4§- át helyezze hatályon kívül a Képviselő-testület.
Kérdés, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, akik 5
igen szavazattal 0 nem ellenében a következő rendeletet alkotják:
3/2015. (II. 16.) sz. rendelet
A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi
5. Az önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló rendelet
/ Rendelet tervezet a jegyzőkönyvhöz 6. számú mellékletként csatolva /
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester: 2015. január 21-én törvényességi felhívást kaptunk a Vas
Megyei Kormányhivataltól. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX törvény 43.§. (3) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület az alakuló vagy
az azt követő ülésén a törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti
és működési szabályzatát. Az SZMSZ rendelet tervezetét elkészítettük, kéri annak
megtárgyalását és elfogadását. A jelenleg érvényben lévő SZMSZ rendelet 1999. évi, és
már többször volt módosítva. Célszerű egy új rendelet megalkotása. Az önkormányzat
szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet tervezetet a képviselő-testület tagjai
kézhez kapták. Kéri a kérdéseket, észrevételeket.
Kérdés, észrevétel nem volt.
A polgármester szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, akik 5 igen szavazattal 0 nem
ellenében a következő határozatot hozzák:
6/2015. (II. 13) sz. határozat
Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Vas Megyei
Kormányhivatal VAB/TORV/1-23/2015. számú, szervezeti és működési
szabályzatról szóló rendeletének felülvizsgálatára vonatkozó törvényességi
felhívást megtárgyalta, és azzal egyetértve felülvizsgálta rendeletét.
Határidő: Értelemszerűen
Felelős: Németh Tamás polgármester
A polgármester szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, akik 5 igen szavazattal 0 nem
ellenében a következő rendeletet alkotják:
4/2015. (II. 16.) sz. rendelet
Az önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló rendelet
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi

6

6. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből
kötelezettség megállapítása
/Előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú mellékleteként csatolva /
Előadó: Németh Tamás polgármester

származó

fizetési

Németh Tamás polgármester: az államháztartásról szóló 2011. évi CXVC törvény 29/A. §-a
alapján: A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a
költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. §
(1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban
meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet
követő három évre várható összegét. Az adósság keletkeztető ügyletek a Stabilitási törvény
3.§ (1) bekezdése állapítja meg, melyet az előterjesztésben felsoroltunk. Ez a jogszabályi
kötelezettség azt a célt szolgálja, hogy az önkormányzatok ne az eladósodás útjára lépjenek,
hogy általuk felmérhető legyen, hogy milyen mértékben vállalhatnak kötelezettségeket, illetve
van-e már vállalt kötelezettségük. Amennyiben egy bizonyos értékhatárt elérnek, onnantól
kezdve a kormány közreműködését kell igénybe venniük a tartozásaik rendezése ügyében. A
saját bevételek alakulásának tervezésekor a helyi adó bevételekkel számoltunk, hitele, hosszú
távú vállalt kötelezettsége nincs az önkormányzatnak, és nem is tervez hitelfelvételt.
A fentiekre figyelemmel javasolom a határozati javaslat elfogadását
Kérdés, észrevétel nem volt.
Németh Tamás polgármester szavazásra kéri a képviselőket, akik 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozzák:
7/2015. (II. 13.) sz. határozat:
Egyházashollós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja
felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek,
valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az
alábbiak szerint állapítja meg:
Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó
fizetési kötelezettség megállapításához 2016-2018. év
ezer Forint
Sorszám

Bevételi jogcímek

2015

2016

2017

1.

Helyi adók

7.100

7.100

7.100

2.

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog
értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

0

0

0

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

120

120

120

4.

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat
értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

0

0

0

5.

Bírság, pótlék és díjbevétel

0

0

0

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

7220

7220

7220

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
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Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségei 2016-2018. év

Sorszá
m

Összesen
(6=3+4+5)

Évek
MEGNEVEZÉS
2015.

2016

2017

1

2

3

4

5

6

1.

--------------

0

0

0

0

2.

ÖSSZES
KÖTELEZETTSÉ
G

0

0

0

0

Felelős: Németh Tamás polgármester, dr. Takács Ervin jegyző
Határidő: Értelemszerűen
7. Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése
/ Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz 8. számú mellékletként csatolva /
Előadó: dr. Takács Ervin jegyző
Dr. Takács Ervin jegyző tájékoztat, hogy elkészült az önkormányzati hivatal 2015. évi
költségvetése, melyet az önkormányzatoknak jóvá kell hagyni. Feladat alapú a támogatás,
ezért az Önkormányzati Hivatal kapja a működéshez szükséges támogatást, így az
önkormányzatoknak az idén sem kell pénzt átadni. Az egyházashollósi kirendeltség villany és
telefon számlája az Önkormányzati Hivatal költségvetésében lett megtervezve.
Kérdés, észrevétel nem volt.
A polgármester szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, akik 5 igen szavazattal 0 nem
ellenében a következő határozatot hozzák:
8/2015. (II. 13.) sz. határozat:
Egyházashollós község önkormányzati képviselő-testülete az Egyházasrádóci
Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését a melléklet szerinti
tartalommal elfogadja.
Határidő: Értelemszerűen
Felelős: Polgármester

8. Egyházashollós Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve
/ Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz 9. számú mellékletként csatolva /
Előadó: dr. Takács Ervin jegyző
Dr. Takács Ervin jegyző: A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1)
bekezdése szerint az Önkormányzat, mint klasszikus ajánlatkérő legkésőbb a tárgyév március
31-ig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni, az adott évre tervezett
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közbeszerzéseiről. A törvény rendelkezései szerint elkészítettük a 2015. évi Közbeszerzési
tervet. 2015. évben nincsen tervben közbeszerzés, ezért javasolta, hogy nemleges tartalommal
fogadják el. Év közben bármikor módosítható.
Kérdés észrevétel nem volt.
Németh Tamás polgármester az előterjesztés szerinti tartalommal kéri elfogadni a
közbeszerzési tervet. Szavazásra kéri a képviselőket, akik 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozzák:
9/2015. (II.l3.) sz. határozat:
Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete Egyházashollós Község
Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési tervét a melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

9. Egyéb időszerű feladatok
- Ivóvíz ellátási rendszer vagyonértékelési szakvéleménye
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester tájékoztat, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvény értelmében az önkormányzatok a víziközmű üzemeltetési szerződés
megkötését megelőzően , illetve legkésőbb 2015. december 31-ig a közművagyon értékelést
kötelesek végeztetni. Lakics Mónika aljegyző asszony a vagyonértékelés elvégzéséhez
Magyarszecsőd, Molnaszecsőd és Egyházashollós közös rendszerére vonatkozóan kért
árajánlatot. Két ajánlatot érkezett, mindkettő településekre lebontva adta az ajánlatot. A HORI BT által adott ajánlat a kedvezőbb, Egyházashollósra vonatkozóan 220.000.- Ft + ÁFA,
melyet javasol elfogadásra.
Kérdés, észrevétel nem volt.
A polgármester szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, akik 5 igen szavazattal 0 nem
ellenében a következő határozatot hozzák:
10/2015. (II. 13.) sz. határozat:
Egyházashollós község önkormányzati képviselő-testülete megbízza a Ho-Ri
BT-t ( 9300 Csorna, Batthyány u. 6 ) a Magyarszecsőd, Molnaszecsőd és
Egyházashollós községek tulajdonában lévő , „V044Molnaszecsőd ívóvízellátási rendszer „ vagyonértékelésének elkészítésével a mellékelt árajánlat
alapján, 220.000.- Ft + ÁFA összegben, 2015 évi költségvetés tartaléka terhére.
Megbízza a polgármestert a vagyonértékelés megrendelésével kapcsolatos
ügyek intézésével.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: Azonnal
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-

Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése
Előadó: Németh Tamás polgármester

Németh Tamás polgármester: Horváth Imre helyi lakos önkormányzati tulajdonú ingatlan
vételi szándékát jelezte. Az ingatlan a Rákóczi téren található, Horváth Imre lakóház
udvarának a végében. Az ingatlan 4631 m2 nagyságú, az önkormányzatnak 84/504
tulajdonrésze van. Az ingatlannak 25 tulajdonosa van. Hasznosítani nem tudnánk, mivel kis
területről van szó. Javasolja, hogy 100.- FT/m2 áron értékesítsék az ingatlant
Kérdés észrevétel nem volt.
A polgármester szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, akik 5 igen szavazattal 0 nem
ellenében a következő határozatot hozzák:
11/2015. (II. 13.) sz. határozat:
Egyházashollós község önkormányzati képviselő-testülete 100.- Ft / m2 áron
értékesíti a tulajdonát képező Egyházashollós, 176 hrsz alatt lévő, 4611m2
nagyságú, 84/504 tulajdonrészű, kivett beépítetlen terület megnevezésű
ingatlanát Horváth Imre Egyházashollós, Rákóczi tér 13. szám alatti lakosnak.
Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.
Határidő: Értelemszerűen
Felelős: Németh Tamás polgármester

Hozzászólások, észrevételek:
Kártyás István helyi lakos:
2012. óta nem javították a Petőfi utcában az utat. Meg kellene nézni a polgármesternek is,
hogy saját szemével meggyőződjön róla, hogy milyen állapotban van. Emléktáblára meg
ehhez hasonló felesleges dolgokra van pénz, de erre nincs.
Németh Tamás polgármester:
A Petőfi utcában tavaly is volt kátyúzás. Sajnos az utcában közlekedő mezőgazdasági gépek
okozzák a legnagyobb kárt.
Kártyás István helyi lakos:
Nem kíváncsi a mesére, megosztja a polgármester a falut, mondjon le. Miért akarja megvenni
az óvoda épületét, amikor alig van gyerek, és egyre kevesebb lesz.
Budáné Nagy Mónika helyi lakos:
- Szerinte is felesleges pénzkidobás az óvoda épületének megvásárlás. Néhány év múlva már
nem lesz gyerek az óvodában.
- Választás előtt azt ígérte, hogy biztosít helyet a fiataloknak, de ez nem így lett. Pályázni
kellene.
- Mikor lesz kátyúzás, mert az Arany utcában is vannak kátyúk.
- Véleményládát kellene elhelyezni több helyen a településen, oda név nélkül mindenki
beledobhatná a javaslatait, véleményét, és a következő testületi ülésen meg lehetne beszélni.
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Mikics Sándorné helyi lakos:
Az árusoknak helyet kellene biztosítani az árusításra. Ha rossz az idő, akkor nem lehet kint
árusítani.
Németh István helyi lakos:
A háziorvos amikor nem rendel, akkor kit lehet hívni? Ha nincs rendelés, akkor nem lehet
elérni. Ha elviszik a kártyákat, akkor az lesz a felelős, aki idehozta.
Gesztiné Németh Beáta helyi lakos:
Ö sem tudta elérni napközben a háziorvost, nagymamáját Szombathelyre vitte be a kórházba,
ahol azt mondták, hogy 17:00 óráig a háziorvost kell hívni, és neki kellet volna intézkedni.
Budáné Nagy Mónika helyi lakos:
Falubeli orvost kellett volna idehozni. Szégyen, hogy a 3 falu nem tudta megfizetni.
Németh Tamás polgármester:
-A felújított helyiségbe nem engedélyezik az árusítást, mert ha tönkreteszik, akkor az
önkormányzatnak kell helyreállítani.
-A fiatalok részére továbbra keresik a lehetőséget, hogy hol lehetne helyet biztosítani
részükre.
-Beszélt a háziorvossal, a megadott telefonszámon napközben el lehet érni.
Takácsné Németh Elvira helyi lakos:
A 8-as főút mellett az árkokkal mi lesz? Ha így marad, akkor a vízóra akna és a pince is
feltelik vízzel.
Választás előtt azt ígérték, hogy felkeresik majd személyesen az embereket a képviselők, és
majd el lehet mondani, hogy milyen panasz van. Nem is látni a képviselőket az utcán.
Ha kérni kell, akkor el tudnak menni, mint például óvodás bál támogatás, de máskor nem.
Németh István helyi lakos:
Az akácásban kimérették a házhelyeket, de szerinte soha nem épülnek oda, mert nem tudják
eladni. Mikor lesz betelepítve az önkormányzat által vásárolt terület ?
Mikics Sándorné helyi lakos:
A Kossuth út páros oldalán mikor újítják fel a járdát, kátyúzás mikor lesz ?
Németh Tamás polgármester:
Kátyúzás tavaly is volt és az idén is lesz. A járda felújításra , ha lesz pályázat kiírva, akkor
pályázunk, önerőből az önkormányzat nem tudja megvalósítani.
A 8-as felújítással kapcsolatban már többször is elmondta, hogy a Magyar Közút és a NIF a
felelős az építésért. Annyit tud tenni, hogy összehív egy lakossági fórumot, és akkor az
illetékeseknek elmondhatják a gondjaikat.
Arra vonatkozóan, hogy a képviselők személyesen keressék fel a lakosokat, vagy
véleményládát helyezzenek el, az a javaslata, hogy inkább akinek problémája, észrevétele,
javaslata van az jelezze. Ezt megtehetik a képviselőknél is, személyesen őt is kereshetik. Az
óvoda támogatására a bált a szülők szervezték és nem az önkormányzat.
A telkek kimérése néhány évvel ezelőtt még jó ötletnek tűnt, de jelenleg még olyan a
gazdasági helyzet, hogy nem nagyon mernek belevágni a fiatalok az építkezésbe.
Az ingatlan vásárlásra volt egy lehetőség, amit ki kellett használni, hiszen nem túl gyakran
nyílik arra lehetőség, hogy 3 ha területet egybe meg lehessen vásárolni. Kiméretni sajnos nem
tudtuk, mert osztatlan közösben van a terület, és az egyik tulajdonos nem írta alá a megosztás.
11

Dr. Takács Ervin jegyző:
A megosztást az önkormányzat kifizette, de egy magánszemély, annak ellenére, hogy ugyan
azt a területet használhatta volna mint amit jelenleg is használ, nem írta alá a megosztást. Az
önkormányzat polgári peres úton tudná érvényesíteni, hogy külön helyrajzi számon legyen a
terület.
Nagy Gábor helyi lakos:
Az utakkal kapcsolatban csak annyit szeretne mondani, hogy körül kellene nézni a szomszéd
településeken, hogy ott milyen állapotban vannak az utak.
Porpáczi Gyula képviselő:
Még új a képviselő-testületben, sok problémával most találkozik először. Ha jön a jó idő,
majd szeretne több időt tölteni az emberek között.
Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Németh Tamás polgármester az ülést 20:10 perckor bezárta.

Kmf.

……………………………..
Németh Tamás
polgármester

…………………………….
dr. Takács Ervin
jegyző
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