EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

JEGYZŐKÖNYV
Amely készült 2015.április 07-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről

Határozatok:
12/2015 (IV. 07.) sz. határozat:
Magyarszecsődi tagiskola átszervezése

13/2015 (IV. 07.) sz. határozat:
Szártépő vásárlás
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JEGYZŐKÖNYV

Amely készült Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április
07-én 10:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli 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
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. Magyarszecsődi általános iskola átszervezése
Előadó: Németh Tamás polgármester
2. Szártépő vásárlás
Előadó: Németh Tamás polgármester

Napirend tárgyalása
1. Magyarszecsődi általános iskola átszervezése
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester : Farkas Tiborné tankerületi igazgató a magyarszecsődi iskola
átszervezésével kapcsolatban kereste meg az önkormányzatot. Az átszervezéshez kapcsolódó
anyagot a Képviselő-testület tagjainak kiküldtük. Átszervezési javaslatuk az, hogy a
magyarszecsődi telephely szűnjön meg, mert a tanulólétszám 4 főre csökkent és az óvodai
beíratási szándékfelmérés alapján senki nem választotta a telephely iskoláját beiratkozó
gyermeke iskolájának, így ellehetetlenült a fenntartása. 4 tanuló elhelyezése a körmendi
általános iskolákban megoldható, főként a székhely Körmendi Somogyi Béla Általános
Iskolában. A tanulólétszám erőteljes csökkenésének az az oka, hogy a szülők a körmendi
intézményeket választják gyermekeik számára, hiszen a nagyobb testvérek is ott végzik
tanulmányaikat, illetve iskolaváltás nélkül tudnak ott tovább tanulni. Sajnos évek óta nem
sikerül a szülőket meggyőzni arról, hogy a kistelepülésen lévő alacsony létszámú iskolát
válasszák gyermekeiknek. Magyarszecsődön dolgozó 1 fő tanítónőt és a napközis
tanítónőknek a továbbfoglalkoztatása a körmendi intézményekben megoldott. A
részmunkaidős takarítónő továbbfoglalkoztatására sajnos nincs lehetőség. A születésszámok
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azt mutatják, hogy lenne létjogosultsága a tagintézménynek, de a szülők a szabad
iskolaválasztás lehetőségével élve nem a kistelepülés iskoláját válasszák.
A Képviselő-testület a Magyarszecsődi Általános Iskola megszüntetésére irányuló
előterjesztést megtárgyalta, és 5 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot
hozza:
12/2015. (IV. 07) sz. határozat
Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Körmendi
Somogyi Béla Általános Iskola Magyarszecsődi Telephelye átszervezésével
kapcsolatos dokumentációt megtárgyalta, és a telephely megszüntetését
tudomásul veszi.
Határidő:2015. 04. 07.
Felelős: polgármester
2. Szártépő vásárlás
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester: Javasolja, hogy vásároljon az önkormányzat egy szártépő
berendezést. Nagy az önkormányzat tulajdonában lévő zöld terület nagysága, és nyáron
gondot okoz ezek rendben tartása. A közmunkások feladata lenne a közterület tisztán tartása.
A fűnyírókat és fűkaszákat állandóan javíttatni kell. A javítás után általában 1-2 hétig
használják, aztán meghibásodnak. A gépek nem régiek, de az állandó javíttatásuk sokba kerül,
és amíg a szervizben vannak, addig a munka sem megy, a fű meg nő. Ha lenne szártépő,
akkor a traktorral egy, maximum két nap alatt el lehetne végezni a fűnyírással a nagyobb
területeken. Új gépet kellene vásárolni. Több helyről is kértünk árajánlatot, két cégtől érkezett
válasz a megkeresésünkre. Az egyik nettó 450 ezer forint a másik nettó 485 ezer forint.
Javasolja hogy a nettó 450.512.- Ft + ÁFA, azaz bruttó 572.150.- Ft árajánlatot adó
márkakereskedéstől vásárolják meg a padkakaszát.
Németh Tamás polgármester szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait, akik 5 igen
szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozza:
13/2015. (IV. 07) sz. határozat
Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete a melléklet
árajánlat alapján megvásárolja a Royal-Kert KFT-től ( 8200 Veszprém, Sólyi
út 8.) GardenGo AGL-125 típusú padkakaszát. A vásárlásra fedezetet a 2015.
évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja.
Határidő: Értelemszerűen
Felelős: Németh Tamás polgármester

Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Németh Tamás polgármester az ülést 10:30 perckor bezárta.
Kmf.
……………………………..
Németh Tamás
polgármester

…………………………….
dr. Takács Ervin
jegyző
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