EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

JEGYZŐKÖNYV
a 2019. augusztus 28.-án megtartott nyilvános ülésről.

Rendelet:
Határozatok:
29/2019. (VIII.28.) határozat
Az Egyházashollós Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása.
30/2019. (VIII.28.) határozat
26/2019. (VII.23.) számú határozat módosítása, települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához támogatásra pályázat.
31/2019. (VIII.28.) határozat
41/2018.(VIII.24.) határozat módosítása, Nyul Kálmánné (9781 Egyházashollós, Joó utca 7.)
óvodavezetői megbízása.
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Jegyzőkönyv
Készült Egyházashollós Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. augusztus 28.-án 08:30 órától
megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Művelődési Klub Egyházashollós
Az ülésen jelen vannak: Németh Tamás polgármester,
Nyul Kálmánné alpolgármester,
Németh Péter és Porpáci Gyula képviselők.
Dr. Németh Péter jegyző.
Az ülésről távol maradt: Simonné Daróczi Annamária képviselő.
Németh Tamás polgármester üdvözli a képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőket. A jelenléti
ív alapján megállapítja, hogy az 5 fő képviselőből 4 fő képviselő jelen van. A képviselő-testületi
ülés határozatképes, így azt megnyitja.
Javaslatot tesz a képviselő-testületnek a meghívóban közölt napirend elfogadására.
Képviselő-testület a polgármester javaslatára 4 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal
az alábbi napirendet elfogadja:
Napirend
1. Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
Előadó: Dr. Németh Péter jegyző
2. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
támogatásra benyújtott pályázatról szóló határozat módosítása.
Előadó: Dr. Németh Péter jegyző
3. Egyebek
ÉRDEMI RÉSZ
1./ Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása.
Előadó: Dr. Németh Péter jegyző
Dr. Németh Péter jegyző, helyi választási irodavezető a csatolt előterjesztésben előadottakra
hivatkozva, a Helyi Választási Bizottság tagjának megválasztani javasolta az összeférhetetlenségi
nyilatkozatot tett és a tagságot vállaló:
Czvitkovics Gábort
( Egyházashollós, Petőfi út 15.),
László Imrénét
( Egyházashollós, Joó út 1/A ),
Mesics Éva Zsuzsannát
( Egyházashollós, Kossuth út 65),
Németh Antalnét
( Egyházashollós, Kossuth út 34.),
Németh Lászlót
( Egyházashollós, Joó út 1/B ),
Míg a Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztani javasolta az összeférhetetlenségi
nyilatkozatot tett és a póttagságot vállaló:
Mérth Istvánnét
( Egyházashollós, Rákóczi tér 14.),
Németh Szilviát
( Egyházashollós, Rákóczi tér 19.).
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Képviselő-testület a jegyző javaslatát támogatta és 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, az
alábbi határozatot fogadta el:
29/2019. (VIII.28.) határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy a Helyi Választási Bizottság tagjának:
Czvitkovics Gábort
( Egyházashollós, Petőfi út 15.),
László Imrénét
( Egyházashollós, Joó út 1/A ),
Mesics Éva Zsuzsannát
( Egyházashollós, Kossuth út 65),
Németh Antalnét
( Egyházashollós, Kossuth út 34.),
Németh Lászlót
( Egyházashollós, Joó út 1/B ),
, míg póttagjának:
Mérth Istvánnét
( Egyházashollós, Rákóczi tér 14.),
Németh Szilviát
( Egyházashollós, Rákóczi tér 19.).
megválasztja.
Felelős: Dr. Németh Péter jegyző.
Határidő: Azonnal.

2./ A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
támogatásra benyújtott pályázatról szóló határozat módosítása.
Előadó: Dr. Németh Péter jegyző
Németh Tamás polgármester megkérte a jegyzőt, hogy tegyen indokolt javaslatot a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához benyújtandó támogatási pályázatról szóló
határozat módosításáról.
Dr. Németh Péter jegyző ismertette, hogy szükségesnek tartja a már meghozott képviselő-testületi
határozat kiegészítését, „Az önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást
nem kér”, mivel ez pályázati kiírás szerinti feltétel.
A polgármester javasolta a határozat meghozatalát.
Képviselő-testület a polgármester javaslatát támogatta és 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal,
az alábbi határozatot fogadta el:
30/2019. (VIII.28.) határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy 26/2019. (VII.23.) számú képviselő-testületi
határozatát módosítva, azt kiegészíti azzal, hogy az önkormányzat a szociális célú tűzifában
részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
Felelős: Németh Tamás polgármester.
Határidő: Azonnal.

3./ Egyebek.
Németh Tamás polgármester a csatolt előterjesztésre hivatkozva ismertette, hogy A Magyar
Államkincstár Vas Megyei Igazgatósága végzésben visszautasította az Egyházashollósi Mesesziget
Óvoda törzskönyvi nyilvántartásának változásbejelentési – vezetői adatokra vonatkozó – kérelmét.
A probléma megoldásához szükséges a 41/2018.(VIII.24.) számú képviselő-testületi határozat
módosítása, melyben a vezetői megbízás időtartamát, 2019.szeptember 1. napjától 2024.augusztus
15. napjáig módosítja a Képviselő-testület.
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A polgármester javasolta a határozat meghozatalát.
Nyul Kálmánné bejelentette személyes érintettségét azzal, hogy nem kíván részt venni a
szavazáson.
Képviselő-testület a polgármester javaslatát támogatta és 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 1 fő nem vett
részt a szavazásban szavazattal, az alábbi határozatot fogadta el:
31/2019. (VIII.28.) határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy 41/2018.(VIII.24.) számú képviselő-testületi
határozatát módosítja azzal, hogy „2019.szeptember 1. napjától 2024. augusztus 15. napjáig, Nyul
Kálmánnét (9781 Egyházashollós, Joó utca 7.) bízza meg az Egyházashollósi Mesesziget Óvoda
óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátásával”.
Felelős: Németh Tamás polgármester.
Határidő: Azonnal.

Napirend végeztével a polgármester megköszönve a munkát, a képviselő-testületi ülést 10:00 órakor
bezárta.
Kmft.

Németh Tamás sk.
polgármester
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Dr. Németh Péter sk
jegyző

