EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

JEGYZŐKÖNYV
Amely készült 2015.május 27-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Rendelet:
5 /2015.(V.28.)
Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása
6/2015.(V.28.)
Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendelet
7/2015.(V.28.)
SZMSZ módosítás

Határozatok:
18/2015.(V.27.) Határozat
Pályázat benyújtása útfelújításra
19/2015.(V.27.) Határozat
Ajánlattételi felhívás szilárd hulladék szállításra
20/2015.(V.27.) Határozat
Szilárd hulladék szállításra beérkezett ajánlatok bíráló bizottság választás
21/2015.(V.27.) Határozat
Orvosi ügyelet támogatása
22/2015.(V.27.) határozat
Képviselő-testület 10/2015.(II.13.) Határozat visszavonása ( viziközmű vagyonértékelés )
23/2015.(V.27.) Határozat
Megbízás ivóvíz ellátási rendszer vagyonértékelésére
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JEGYZŐKÖNYV
Amely készült Egyházashollós Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én
18:00 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselő testületi üléséről.
Az ülés helye:

Kultúrház Egyházashollós

Jelen vannak:

Németh Tamás polgármester,
Németh Péter, Porpáczi Gyula és Simonné Daróczi Annamária
képviselők,
valamint
Déri Piroska pénzügyi főelőadó és
Laczkó Istvánné igazgatási főelőadó, jegyzőkönyvvezető

Az ülésen tanácskozási joggal részt vesz dr. Takács Ervin jegyző.
Igazoltan távol maradt Nyul Kálmánné alpolgármester.
Az ülésen 6 fő helyi lakos jelent meg.
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, Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Déri Piroska pénzügyi főelőadó
2, Rendeletalkotás az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról
Előadó: Déri Piroska pénzügyi főelőadó
3, Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása
Előadó: Németh Tamás polgármester
4, Pályázat járda felújításra
Előadó: Németh Tamás polgármester
5, Ajánlattételi felhívás szilárd hulladék szállításra
Előadó: Németh Tamás polgármester
6, Orvosi ügyelet támogatása
Előadó: Németh Tamás polgármester
7, Ivóvíz ellátási rendszer vagyonértékelése
Előadó: Németh Tamás polgármester
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Napirend tárgyalása
1. Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása
/ Rendelet tervezet a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi /
Előadó: Déri Piroska pénzügyi főelőadó
Déri Piroska pénzügyi főelőadó tájékoztat, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetésének
bevételi és kiadási főösszege 40.439,- e forintról 48.638.- e forintra változik. A költségvetés
módosítására az előre nem tervezett bevételek és kiadások miatt van szükség. A
közfoglalkoztatásra nem lett pénz tervezve, az önkormányzat az adósságkonszolidációban
nem részesült települések támogatása során 10 millió forint bevételhez jutott, és a működésre
átadott pénzeszköz ( óvoda ) sem lett olyan magas, mint ahogy terveztük.
Kérdés, észrevétel nem volt.
Németh Tamás polgármester szavazásra kéri a képviselőket, akik 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotják:
5/2015. (V.28.) sz. rendelet
Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi

2. Rendeletalkotás az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról
/ Előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi /
Előadó: Déri Piroska pénzügyi főelőadó
Déri Piroska pénzügyi főelőadó : Ismerteti az előterjesztés alapján a rendelet tervezetet.
Németh Tamás polgármester: Jól zártuk a 2014. évet. 5 millió forint tartalékkal rendelkezik
az önkormányzat, így bizakodva nézünk a jövőbe. Felelős gazdálkodással az
önkormányzatnak a közeljövőben – remélhetőleg- nem lesznek anyagi nehézségei.
Kérdés, észrevétel nem volt.
Németh Tamás polgármester szavazásra kéri a képviselőket, akik 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotják:
6/2015. (V.28.) sz. rendelet
Rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi

3, Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása
/ Rendelet tervezet a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi /
Előadó: dr. Takács Ervin jegyző
Dr. Takács Ervin jegyző : 2015. június 1-jével megszűnik a közszolgálati jogviszonyom az
Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatalnál. A jegyzői állás betöltéséig a
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helyettesítéséről gondoskodni kell. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata
úgy rendelkezik, hogy a jegyzői tisztség legfeljebb 6 hónapig történő betöltetlensége esetén a
jegyzőt az igazgatási ügyintéző helyettesíti. Kettő igazgatási ügyintéző dolgozik az
önkormányzati hivatalnál, ezért pontosítani kell az rendeletet. Szakmai felkészültségük
alapján mindketten alkalmasak a feladat ellátására. A Közös Önkormányzati Hivatal
Egyházasrádócon ( székhelyen ) dolgozó ügyintézője vállalta a helyettesítést, így javasolja,
hogy ennek megfelelően módosítsák a rendeletet.
A jegyzői álláshelyre a pályázatot rövid határidőn belül ki kell írni. Az állás – jó esetbenaugusztus 1-jével már betölthető lehet.
Németh Tamás polgármester szavazásra kéri a képviselőket, akik 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotják:
7/2015. (V.28.) sz. rendelet
Rendelet az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi

4, Pályázat járda felújításra
/ Előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi /
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester: Megjelent a Belügyminisztérium „Önkormányzati
feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázati felhívása. Mint ahogy azt
már az előterjesztésben is jeleztem, az önkormányzat az önkormányzati tulajdonú utak
felújítására pályázhat. Javasolom, hogy a Jókai, Arany és Kossuth út, valamint a Rákóczi téri
járdák felújítására nyújtsák be a pályázatot.
Kérdés, észrevétel nem volt.
Németh Tamás polgármester szavazásra kéri a képviselőket, akik 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozzák:
18/2015.(V.27.) Határozat
Egyházashollós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
pályázatot nyújt be az „Önkormányzati feladatellátását szolgáló fejlesztések
támogatására” című pályázatra, belterületi utak, járdák, hidak felújítására.
Fejlesztés célja: Egyházashollós község önkormányzatának tulajdonában lévő Rákóczi
tér, Kossuth út, Jókai út és Arany út belterületi utak felújítása.
A tervezett bruttó költség: 5.094.123.- FT.
Megvalósításhoz igényelt támogatás: 4.330.004.- FT
Önerő összege: 764.119.- FT.
Az önkormányzat önerő fedezetét a 2015. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja.
Határidő: 2015. június 9.
Felelős: Németh Tamás polgármester
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5, Ajánlattételi felhívás szilárd hulladék szállításra
/ Előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. mellékletét képezi /
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester: A Müllex KFT-vel kötött hulladékszállítási közszolgáltatási
szerződésünk 2015. június 30. napjával lejár. A jogszabályi előírásoknak megfelelően 3 cégtől
kell ajánlatot bekérni, és a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást ajánló céggel ajánlott
szerződést kötni. 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 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozzák:
19/2015. (V.27.) 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.) Sárvári Zöld Pont Nonprofit KF Sárvár, Ikervári út 23. 9600
3.) SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit KFT
9700 Szombathely, Welther Károly u. 4.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: Értelemszerűen.
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 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozzák:
20/2015. (V.27.) 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

6, Orvosi ügyelet támogatása
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester: A Körmendi Kistérségtől az orvosi ügyelet díjazásával
kapcsolatban az alábbi tartalmú levelet kaptuk:
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A körmendi orvosi ügyleleti feladat-ellátásban résztvevő orvosok megkereséssel éltek a
Társulás felé az ügyeleti díjazás témájában. Ezen megkeresés alapján egyeztetés folytak a
feladat-ellátást végző Országos Mentőszolgálattal (OMSZ). Az egyeztetés eredményeként
került előterjesztésre a 2015. május 13-i Tanácsülésen az emelt összegű díjazás. Az OMSZ
által javasolt és az orvosok által kért díjaknál valamivel alacsonyabb összegű, a jelenlegi
díjazásnál magasabb óradíjjal készült kalkulációt mellékelve megküldöm Önöknek, hogy
helyében is meg tudják hozni döntéseiket. Tekintve, hogy az önkormányzatok teherviselő
képessége is véges, továbbá a 2015. évi költségvetések már elfogadásra kerültek, ezért 2015.
évre az alábbi díjazást javasoljuk az OMSZ felé:
17-07 óra között 2800,-Ft
péntek 13-07 között 2800,-Ft/óra
hétvége 07-07 között 3200,-Ft/óra
kollektív ünnep 07-07 között3800,-Ft/óra
(Eddig szól a levél ) Ezen díjazás a feladatellátás szintjén további 12 Ft/fő/hó hozzájárulást
jelent az önkormányzatnak, ami éves szinten körülbelül 82.368.- Ft plusz kiadást jelent.
Javasolja, hogy támogassák az orvosi ügyeletet.
Kérdés, észrevétel nem volt.
Németh Tamás polgármester szavazásra kéri a képviselőket, akik 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozzák:
21/2015. (V.27.) sz. határozat:
Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
ügyeleti orvosi feladatellátáshoz a 2015. évi költségvetés tartaléka terhére további 12
Ft/fő/hó hozzájárulást fizet.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: Értelemszerűen

7, Ivóvíz ellátási rendszer vagyonértékelése
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester: 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 a Molnaszecsődi Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzője a vagyonértékelés
elvégzéséhez Magyarszecsőd, Molnaszecsőd és Egyházashollós közös rendszerére
vonatkozóan kért árajánlatokat. A legkedvezőbb ajánlatot a Képviselő-testület a 2015. február
13-i ülésén elfogadta. Szerződés kötésre azonban a mai napi nem került sor. Áprilisban
megkereste az önkormányzatokat egy vállalkozás – a MAREKING KFT- képviselője, és a
testület által elfogadott ajánlatnál is kedvezőbb ajánlatot tett. Árban nincs jelentős különbség
az ajánlatok között, de az új ajánlat bővebb tartalmú, több szolgáltatást nyújt. Pótlási tervet és
Könyvvizsgálói jelentést is tartalmaz. Magyarszecsőd és Molnaszecsőd Képviselő-testülete
már elfogadta a MAREKING KFT ajánlatát, amely Egyházashollósra vonatkozóan 244.440.Ft + ÁFA fizetési kötelezettséget jelent. Javasolja, hogy a februári ülésen hozott határozatát a
Képviselő-testület vonja vissza, és hozzon új határozatot, melyben a MAREKING KFT-t
bízza meg vagyonértékelés elkészítésével..
Kérdés, észrevétel nem volt.
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Németh Tamás polgármester szavazásra kéri a képviselőket, akik 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozzák:
22/2015.(V.27.) Határozat
Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testület a 10/2015.(II.13.) számú
határozatát, melyben a Ho-Ri BT-t (9300 Csorna, Batthyány u. 6 ) a Magyarszecsőd,
Molnaszecsőd és Egyházashollós községek tulajdonában lévő , „V044Molnaszecsőd
ívóvíz-ellátási rendszer „ vagyonértékelésének elkészítésével bízta meg , 2015. május
27. napjával visszavonja.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: Azonnal
A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
23/2015.(V.27.) Határozat
Egyházashollós község önkormányzati képviselő-testülete megbízza a MAREKING
KFT-t (2451 Ercsi, Panoráma út 6. ), a Magyarszecsőd, Molnaszecsőd és
Egyházashollós községek tulajdonában lévő,
„V044Molnaszecsőd ívóvízellátási rendszer „ vagyonértékelésének elkészítésével a mellékelt árajánlat
alapján 244.440,- Ft + ÁFA, mindösszesen bruttó 310.439,- Ft összegben, 2015 évi
költségvetés tartaléka terhére.
Megbízza a polgármestert a vagyonértékelési megbízási szerződés aláírásával.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: Azonnal

Kérdések, észrevételek :
Simonné Daróczi Annamária képviselő: Mikor lesz lomtalanítás ?
Kántor Ildikó helyi lakos:
-

-

Rákóczi tér 45. szám alatti ingatlan előtt a sövény akadályozza a közlekedést.
Idősek klubja szerveződik, és érdeklődik, hogy az önkormányzat tudna-e támogatást
nyújtani, pl: fellépők díjazása, kirándulások támogatása. Művelődési szakember
alkalmazását is szükségesnek tartja.
A Rákóczi tér és az Ady út kereszteződése veszélyes, tábla kell az Y kereszteződésbe.

Válasz:
Németh Tamás polgármester:
-

Lomtalanítást ősszel tervezzük.
Az idősebb korosztályt eddig is támogatta az önkormányzat. Amennyiben az idősek
klubja valamilyen programhoz az önkormányzat segítségét kéri, azt lehetőség szerint
időben jelezzék. A közművelődési szakember alkalmazását - kis település lévén szükségtelennek tartja.
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-

az Y kereszteződésben a tábla elhelyezését a közútkezelőnek kell jelezni, illetve
engedélyezni, mert nem önkormányzati tulajdonú az út.

Több napirend, kérdés észrevétel nem volt.
A polgármester megköszönte az ülésen való részvételt, és az ülést 19:10 perckor bezárta.

Kmf.

Németh Tamás
polgármester

dr.Takács Ervin
jegyző
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