HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12.számú
JEGYZŐKÖNYV
2009. december 14.
KÖZMEGHALLGATÓ NYÍLT ÜLÉS
HATÁROZATAI
99/2009./XII.14./kt.határozat:

- 2009.december 14-i KÖZMEGHALLgató nyilvános ülés napirendjének elfodása

100/2009./XII.14./kt.határozat:

- Az Önkormányzata és a Képviselő-testület 2009.évben végzett munkájáról szóló
beszámoló megtárgyalása

101/2009./XII.14./kt.határozat:

- Hollád község Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata

102/2009./XII.14./kt.határozat:

- Katasztrófavédelemmel együttműködési
megállapodás megkötése

103/2009./XII.14./kt.határozat:

- A Körjegyzőség munkájáról szóló beszámoló elfogadása

104/2009./XII.14./kt.határozat:

- A Körjegyző 2009.évi teljesítménykövetelményeinek teljesítéséről szóló értékelés
elfogadása

105/2009./XII.14./kt.határozat:

- A 2010.évi teljesítménykövetelmények
meghatározása

106/2009./XII.14./kt.határozat:

- Az Önkormányzat 2010.évi munkatervének jóváhagyása

107/2009./XII.14./kt.határozat:

- Marcali Kistérség Többcélú Társulás
Belső ell.-iTársulása által 2009.évben
lefolytatott belsőellenőrzésről készült
jelentés és intézkedési terv elfogadása

108/2009./XII.14./kt.határozat:

- Játszótér létesítésével kapcsolatos pályázat benyújtásával kapcsolatos határozathozatal

109/2009./XII.14./kt.határozat:

- 86/2009./X.13./kt.határozat hatályon
kívül helyezése

110/2009./XII.14./kt.határozat:

- Központi Háziorvosi Ügyeleti Társulás
közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez való hozzájárulás

111/2009./XII.14./kt.határozat:

- Önkormányzatok Bölcsödei Társulásának közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez hozzájárulás

112/2009./XII.14./kt.határozat:

- Többcélú kistérségi társulás társulási
megállapodás módosítás elfogadása

RENDELETEI
___________________________________________________________________________
18/2009./XII.14./sz.rendelet:

- A 7/2005./IV.25./sz.rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet módosításáról

12.sz

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 14-én 14,00
órakor a Községháza épületében (Hollád, Fő u.16.) megtartott KÖZMEGHALLGATÓ
nyilvános üléséről.
Jelen vannak: Mózes Marianna polgármester
Bakonyi Lászlóné képviselő
Gaál József alpolgármester
Kungli János képviselő
Sifter Aranka képviselő
Igazoltan távol van: Mózes Nándorné képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Török Csilla körjegyző
A közmeghallgató ülésen 2 fő lakosságai érdeklődő jelent meg.
Mózes Marianna polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület
nyilvános ülése határozatképes, az ülést megnyitja.
Javaslatot tesz a tárgyalandó napirendi pontokra.
99/2009./XII.14./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009.év december hó 14.napján
tartandó KÖZMEGHALLGATÓ nyilvános ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
Napirend:
1.) Polgármester beszámoló az Önkormányzat és a Képviselő-testület 2009.évben végzett
munkájáról
Előadó: Mózes Marianna polgármester
2.) Lakosság véleményei, javaslatai, hozzászólásai
3.) Hollád község Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata
Előadó: Mózes Marianna polgármester
4.) Katasztrófavédelemmel együttműködési megállapodás kötése
Előadó: Mózes Marianna polgármester
5.) A Körjegyzőség munkájáról szóló beszámoló tárgyalása
Előadó: Török Csilla körjegyző
6.) A Körjegyző 2009.évi teljesítménykövetelményeinek teljesítéséről szóló értékelés
megtárgyalása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
7.) A 2010.évi teljesítménykövetelmények meghatározása
Előadó: Mózes Marianna polgármester

8.) Az Önkormányzat 2010.évi munkatervének jóváhagyása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
9.) Marcali Kistérség Többcélú Társulása által Hollád Község Önkormányzatánál végzett
belső ellenőrzésről készült jelentés és az intézkedési terv megtárgyalása
Előadó : Mózes Marianna polgármester
10.)
Játszótér
létesítésére
benyújtandó
86/2009./X.13./kt.htározat hatályon kívül helyezése
Előadó: Mózes Marianna polgármester

pályázat

tárgyalása,

a

11.)
A települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet módosítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
12.)

Egyéb ügyek

Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
1.)Napirend tárgyalása
Polgármester beszámoló az Önkormányzat és a Képviselő-testület 2009.évben végzett
munkájáról
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Mózes Marianna:
Részletesen szóbeli beszámolót tart a megjelent lakossági érdeklődők részére az
Önkormányzat és a Képviselő-testület 2009.évben végzett munkájáról.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
100/2009./XII.14./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester szóbeli beszámolóját
az Önkormányzat és a Képviselő-testület 2009.évben végzett munkájáról tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
2.) Napirend tárgyalása
Lakosság véleményei, javaslatai, hozzászólásai
A megjelent lakossági érdeklődők részéről vélemény, javaslat, hozzászólás nem merült fel.

3.) Napirend tárgyalása
Hollád község Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
Mózes Marianna:
Hollád község Környezetvédelmi Programját a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit
Kft. készítette el. A jogszabályi előírások szerint ezt két évente felül kell vizsgálni. A
képviselő-testület a felülvizsgálatot elhatározta, és azzal megbízta a program készítőjétől.
A megbízott Kft a felülvizsgálatot elvégezte, az elkészített anyagot megküldte, amelyet
mindenki megkapott, és lehetősége volt áttanulmányozni. Kérdezi a testület véleményét.
A testület tagjai részéről véleményt, javaslat nem merült fel, az anyagot megismerték,
megtárgyalták.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
101/2009./XII.14./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Balatoni Integrációs Közhasznú
Nonprofit Kft. által - Hollád község Környezetvédelmi felülvizsgálatáról készített írásos
anyagot megismerte, megtárgyalta, azt változtatás nélkül jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
4.) Napirend tárgyalása
Katasztrófavédelemmel együttműködési megállapodás kötése
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az együttműködési megállapodás tervezet jelen jkv. mellékletét képezi.)
A képviselő-testület tagjai az együttműködési megállapodásban foglaltakat megismerte,
megtárgyalta.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
102/2009./XII.14./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Polgárvédelmi Irodával kötendő együttműködési megállapodás tervezetben
foglaltakat megismerte, megtárgyalta, a megállapodást megköti, aláírására a polgármestert
felhatalmazza.

A Polgári Védelmi Iroda működéséhez adandó ( 276 fő x 55.- Ft= 15.180.- ), azaz
Tizenötezeregyszáznyolcvan 00/100 forint hozzájárulást a 2010.évi költségvetési kiadásai
terhére biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marinana polgármester
5.) Napirend tárgyalása
A Körjegyzőség munkájáról szóló beszámoló tárgyalása
Előadó: Török Csilla körjegyző
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
103/2009./XII.14./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2009.évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
A képviselő-testület megköszöni a körjegyző és a körjegyzőség dolgozó 2009.évben végzett
lelkiismeretes munkáját.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
6.) Napirend tárgyalása
A Körjegyző 2009.évi teljesítménykövetelményeinek teljesítéséről szóló értékelés
megtárgyalása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
104/2009./XII.14./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Török Csilla körjegyző
teljesítménykövetelményeinek értékeléséről szóló, a megállapodás alapján egyéb munkáltatói
jogkört gyakorló Balatonszentgyörgy Község Polgármestere által előterjesztett ismertetőt
elfogadják, és megállapítják, hogy a körjegyző számára 2009.évre előírt munkaköri és egyéni
teljesítménykövetelményeit teljesítette. A képviselő-testület a 2010.évre a 2009.évinek
megfelelő teljesítménykövetelményeket határozzák meg a körjegyző részére, kiegészítve

azzal, hogy a 2010.évben esedékes országgyűlési és önkormányzati választások sikeres
lebonyolításában is aktívan működjön közre.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
7.) Napirend tárgyalása
A 2010.évi teljesítménykövetelmények meghatározása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
105/2009./XII.14./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2010.évi
teljesítménykövetelményeit e jegyzőkönyv mellékletét képező írásos előterjesztésben
foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
8.) Napirend tárgyalása
Az Önkormányzat 2010.évi munkatervének jóváhagyása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
106/2009./XII.14./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010.évi
munkatervét megismerte, megtárgyalta, azt jóváhagyta, a 2010.évi munkája alapjának tekinti.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

9.) Napirend tárgyalása
Marcali Kistérség Többcélú Társulása által Hollád Község Önkormányzatánál végzett
belső ellenőrzésről készült jelentés és az intézkedési terv megtárgyalása
Előadó : Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
Mózes Marianna:
A Marcali Kistérség Többcélú Társulás Belső ellenőrzési társulása 2009.évben Hollád község
önkormányzatának elvégezte a szervezet és működés, a gazdálkodás szabályozottságának
ellenőrzését, a FEUVE, és a segélyezés ellenőrzését.
Kéri a testület tagjait, hogy az ellenőrzési jelentésben és az intézkedési tervben foglaltakat
tárgyalják meg.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
107/2009./XII.14./kt.határozat:
a.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A Marcali Kistérségi Többcélú
társulás által Hollád Községi Önkormányzatnál 2009.évben lefolytatott belső
ellenőrzésről készült jelentésben foglaltakat megismerte, megtárgyalta.
b.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzési jelentéshez
kapcsolódóan elkészített, jelen jkv. mellékletét képező intézkedési tervet elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
10.) Napirend tárgyalása
Játszótér létesítésére benyújtandó pályázat tárgyalása, a 86/2009./X.13./kt.htározat
hatályon kívül helyezése
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Mózes Marianna:
A képviselő-testület a 2009. október 13-i ülésén tárgyalt arról, hogy pályázatot nyújt be a
Tikos községben létesítendő játószótér bekerülési költségeire.
A pályázatot 2009.december 16-án éjfélig lehet postára adni. A testület megbízott egy céget a
pályázat elkészítésével. A meghozott határozatot hatályon kívül helyezni szükséges, mert nem
megfelelők az abban foglaltak. Ezért javasolja, hogy a testület helyezze hatályon kívül.
Ismerteti az elkészített pályázat alapján a bekerülési költségeket.
A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
108/2009./XII.14./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 86/2009./XII.14./kt.határozatot
hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
109/2009./XII.14./kt.határozat:
Európai Uniós EMVA pályázat elkészítése és benyújtása kültéri, közcélú feladatokat ellátó
játszóterek kialakítására, meglévők korszerűsítésére, a játszótéri eszközök biztonságáról szóló
78/2003 (XI. 27) GKM rendeletnek megfelelően
Hollád Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatot hoz arról, hogy a
„Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter 135/2008. (X. 18.) FVM rendelete az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és - fejlesztésre igénybe vehető
támogatások részletes feltételeiről” szóló rendeletnek megfelelően pályázatot nyújt be a
következő helyrajzi számú ingatlanokon az EU szabványoknak megfelelő játszóterek
kialakítására illetve szabványosítására.
Egyben felkéri a Polgármestert a projekttel kapcsolatos szerződések megkötésére és a
fejlesztés előrehaladásáról való beszámolásra.
A pályázathoz kapcsolódó teljes (bruttó) pályázati összeg 6.663.110.- Ft
Az önkormányzati kötelezettség vállalás mértéke a fenti összegre eső ÁFA, mely a jelenleg
érvényben lévő törvény alapján 25%, azaz 1.332.622.- Ft.
Hollád belterülete 1 hrsz.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
11.)Napirend tárgyalása
A települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet módosítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(A rendelettervezet jelen jkv. mellékletét képezi.)
Mózes Marianna:
A képviselő-testület a 2009.november 18-i ülésén módosította a 7/2005./IV.25./sz. rendelet a
települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjának
megállapításáról módosításáról, ahol megállapított a 2010.január 1-től érvényes

hulladékkezelési közszolgáltatás díját. A képviselő-testület döntött arról is, hogy 100 %-os
mértékben átvállalja a lakosságtól a díjakat, és negyedévente megfizeti a hulladékszállítási
közszolgáltatás díját a közszolgáltatást végző Zöldfok Zrt. részére. A díjat megállapított tonna
után fizeti meg az önkormányzat, ennek ellenére meg kell állapítani. A Zöldfok Zrt.
elkészítette a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére és
ártalmatlanítására vonatkozó közszolgáltatás 2010.évi díjra vonatkozat javaslatát 110 litere
edényre vetítve. Javasolja a testületnek, hogy a rendelete 2.sz. mellékletét .
A képviselő-testület tagjai a rendelettervezetben, valamint a polgármester szóbeli
előterjesztésében foglaltakat megismerte, megtárgyalta.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2009./XII.14./sz.rendelete
a 7/2005./IV.25./sz. rendelete
a települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjának
megállapításáról módosításáról
A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1)
bekezdésében, valamint a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdés c)
pontjában és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. (a továbbiakban: Hgt.) 23. §ában kapott felhatalmazás alapján a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a
közszolgáltatás díjáról a következő rendeletet alkotja:
1.§.
A 7/2005./IV.25../sz. rendelet 17/2009./XI.18./sz. rendelettel módosított, 2010. január 1.-től
hatályos 2.sz. melléklete az alábbi III.ponttal kiegészül:
„III.
Ürítési díj 110 literes edényzet eseténben:

226.- Ft /ürítés + ÁFA”
2.§.

(1)E rendelet a kihirdetését követő 18.napon, 2010. január 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak
szerint.
12.)Napirend tárgyalása
Egyéb ügyek
12.1. Központi Háziorvosi Ügyeleti Társulás, az Önkormányzatok Bölcsődei Társulás
közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez való hozzájárulás, valamint Többcélú
kistérségi társulás társulási megállapodás módosítás elfogadása
Előadó: Mózes Marianna polgármester

(Szóbeli előterjesztés + írásbeli előterjesztés Marcali Kistérség Többcélú Társulási
megállapodás módosítás szövege)
Mózes Marianna:
A Marcali Kistérségi Többcélú Társulási Tanács 2009. november 24-i ülésén döntött Marcali
Város Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ feladat ellátásának átvételéről Marcali
Város Önkormányzatától. A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló
2004. évi CVII. törvény 3.§ 1) bekezdése határozza meg a többcélú kistérségi társulás
társulási megállapodásának tartalmát. a 3.§ 1) bekezdés d) pontja szerint a Társulási
Megállapodásnak tartalmaznia kell a meglévő vagy tervezett — közös fenntartású
intézmények megjelölését, amelyek biztosítják a többcélú kistérségi társulás által ellátott
önkormányzati közszolgáltatásokat.
Az intézmény által ellátott közszolgáltatásokat mikro körzeti intézményfenntartó társulások
biztosították, melyek közös megegyezéssel történő megszűntetése szükséges az érintett
települések tekintetében. Valamint szükségessé vált a Marcali Kistérség Többcélú Társulási
Megállapodásának módosítása is.
Javasolja a képviselő-testület részére, hogy a két mikro társulás esetében járuljon hozzá a
közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez, a Marcali Kistérség Többcélú Társulási
Megállapodásítását tárgyalja meg és fogadja el.
A képviselő-testület tagjai a szóbeli és az írásbeli előterjesztésekben foglaltakat tárgyalja meg
és fogadja el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
110/2009./XII.14./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Háziorvosi Ügyeleti
Társulás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló szóbeli előterjesztésben
foglaltakat megismerte, megtárgyalta, ahhoz hozzájárul.
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Marcali Kistérség Többcélú Társulása
elnökét értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
111/2009./XII.14./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzatok Bölcsődei
Társulása közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló szóbeli előterjesztésben
foglaltakat megismerte, megtárgyalta, ahhoz hozzájárul.
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Marcali Kistérség Többcélú Társulása
elnökét értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
112/2009./XII.14./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Kistérség Többcélú
Társulása társulási megállapodásának módosításában foglaltakat megismerte, megtárgyalta,
azt elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Marcali Kistérség Többcélú Társulása
elnökét értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Egyéb napirend és hozzászólás nem lévén Mózes Marianna polgármester a képviselő-testület
rendkívüli nyilvános ülését berekeszti, a megjelent lakossági érdeklődőknek megköszöni a
részvételt.
k.m.f.t.
Mózes Marianna
polgármester

Török Csilla
körjegyző

