HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9.számú jegyzőkönyv
2010. október 18.
ALAKULÓ ÜLÉS HATÁROZATAI
61/2010./X.18./kt.határozat:

- 2010. október 18-i alakuló ülés napirendjének elfogadása

62/2010./X.18./kt.határozat:

- Helyi Választási Bizottság tájékoztatója
a 2010.október 3-i helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásának helyi eredményeiről

63/2010../X.18./kt.határozat:

- Polgármester 2010-2014 évi ciklusprogramra vonatkozó elképzeléseinek elfogadása

64/2010./X.18./kt.határozat:

- Ügyrendi döntés a bizottság tagjainak és
elnökének nyílt szavazással történő megválasztásáról

65/2010./X.18./kt.határozat:

- Ügyrendi Bizottság elnökjelöltjével való
egyértésről hozott döntés

66/2010./X.18./kt.határozat:

- Ügyrendi Bizottság tagjelöltjével való
egyetértésről hozott döntés

67/2010./X.18./kt.határozat:

- Ügyrendi Bizottság tagjelöltjével való
egyetértésről hozott döntés

68/2010./X.18./kt.határozat:

- Ügyrendi Bizottság elnökjelöltjének személyes érintettség miatti döntéshozatalból
való ki nem zárásról való döntés

69/2010./X.18./kt.határozat:

- Ügyrendi Bizottság tagjelöltjének személyes érintettség miatti döntéshozatalból
való ki nem zárásról való döntés

70/2010./X.18./kt.határozat:

- Ügyrendi Bizottság tagjelöltjének személyes érintettség miatti döntéshozatalból
való ki nem zárásról való döntés

71/2010./X.18./kt.határozat:

- Ügyrendi bizottság elnökének megválasztása

72/2010./X.18./kt.határozat:

- Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztása

73/2010./X.18./kt.határozat:

- Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztása

74/2010./X.18./kt.határozat:

- Ügyrendi Bizottság feladatköréről szóló
tájékoztatás elfogadása

75/2010./X.18./kt.határozat:

- Polgármester személyes érintettség
miatti döntéshozatalból való ki nem zárásról való döntés

76/2010./X.18./kt.határozat:

- Polgármester 6 órás foglalkoztatásának
jóváhagyása, illetményének megállapítása

77/2010./X.18./kt.határozat:

- SZMSZ felülvizsgálatára megbízás adása

78/2010./X.18./kt.határozat:

- Önkormányzat gazdasági
előkészítéséről való döntés

79/2010./X.18./kt.határozat:

- A polgármester Marcali Többcélú
Kistérségi Társulás társulási tanácsában
történő helyettesítése

80/2010./X.18./kt.határozat:

- A polgármester Marcali Többcélú
Kistérségi
Társulás
kistérségiterületfejlesztési
tanácsában
történő helyettesítése

81/2010./X.18./kt.határozat:

- Helyi önkormányzati képviselő tiszteletdíjáról szóló 1/2007./II.26./sz. rendelet felülvizsgálatára megbízás adása

programja

RENDELETEI
10/2010./X.18./sz. rendelet:

- A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosításáról

9.sz

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.év október hó
18.napján 15,00
órakor a Községháza épületében (Hollád, Fő u.16.) megtartott
ALAKULÓ üléséről.
Jelen vannak: Mózes Marianna polgármester
Gaál Melinda képviselő
Mózes Judit képviselő
Sifter Aranka képviselő
Tordai Judit képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Török Csilla körjegyző
Meghívottként jelen van: Álmos Zsolt CKÖ elnök
A testület alakuló ülésén 6 fő lakossági érdeklődő jelent meg.
Tordai Judit korelnök:
Köszönti a képviselő-testület alakuló ülésén megjelenteket, Mózes Marianna polgármestert,
képviselő-társait, a Helyi Választási Bizottság elnökét, a körjegyzőt.
Megállapítja, hogy a testület alakuló ülése határozképes, mert a megválasztott 5 fő települési
képviselőből 5 fő jelen van.
Felkéri a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy a polgármester és a megválasztott
képviselők részére a megbízólevelet adja át.
Szabó Ferencné HVB elnök:
Gratulál a polgármesternek és a képviselő-testület tagjainak, részükre a megbízóleveleket
átadja.
Tordai Judit korelnök:
Javasolja, hogy az ülés a képviselők, majd a polgármester eskütételével folytatódjon. Az eskü
szövegét előolvassa.
A képviselő-testület tagjai és a polgármester az esküt letették. Az esküokmányokat
aláírták, melyek a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezik.

Tordai Judit korelnök:
Az Önkormányzat hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata szerint az eskü letétele után a
polgármester vezeti az ülést. Az ülés vezetését átadja polgármesternek.

Mózes Marianna polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt Jelenlévők! Szeretettel köszöntöm az alakuló ülésen
megjelenteket, képviselő-társaimat. Szeretnék köszönetet mondani a Helyi Választási
Bizottság, tagjainak, hogy munkájukkal hozzájárultak Balatonszentgyörgyön a választások
zökkenőmentes lebonyolításához.
Kérem a meghívóban szereplő napirendi javaslatban szereplő napirendek közül a képviselőtestület vegye ki a 6.), 7.) és 9.) napirendeket, azokat a mai ülésen ne tárgyalja.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett meghozta
az alábbi határozatát:
61/2010./X.18./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010.október 18-i alakuló ülésén az
alábbi napirendet tárgyalja:
Napirend:
1.)A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a helyi önkormányzati és helyi
kisebbségi önkormányzati választások eredményéről
Előadó: HVB elnöke
2.)A polgármester ciklusprogramra vonatkozó elképzeléseinek ismertetése
Előadó: Mózes Marianna polgármester
3.)Javaslat az SZMSZ módosítására
Előadó: Mózes Marianna polgármester
4.) Ügyrendi döntés a bizottságok választásaihoz kapcsolódóan az alakuló ülésen titkos vagy
nyílt szavazással való szavazások ügyében
Előadó: Mózes Marianna polgármester
5.)A bizottság elnökének és tagjainak megválasztása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
6.)A polgármester illetményének megállapítása
Előadó: alpolgármester
7.)Megbízás az SZMSZ felülvizsgálatára
Előadó: Mózes Marianna polgármester
8.)Megbízás adása a gazdasági program kidolgozására
Előadó: Mózes Marianna polgármester
9.)Javaslat a többcélú kistérségi társulásban a polgármester helyettesítésére, fejlesztési
tanácsban történő helyettesítésre megbízás adása másik község polgármester részére
Előadó: Mózes Marianna polgármester

10.)Tájékoztató vagyonnyilatkozattételi kötelezettségről
Előadó: Török Csilla körjegyző
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
1.)Napirend tárgyalása
A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a helyi önkormányzati és helyi
kisebbségi önkormányzati választások eredményéről
Előadó: HVB elnöke
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
Mózes Marianna:
Felkéri a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy ismertesse a 210. október 3-án
legbonyolításra került önkormányzati képviselő és polgármester választás eredményét.
Szabó Ferencné HVB elnöke:
Ismerteti a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának holládi
eredményeit.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
62/2010./X.18./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi választási bizottság
tájékoztatóját a 2010.október 3-án megtartott helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek holládi eredményeiről tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
2.) Napirend tárgyalása
A polgármester ciklusprogramra vonatkozó elképzeléseinek ismertetése
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Mózes Marianna:
A ciklus program az önkormányzat stratégiai jellegű célkitűzéseit, különösen a
településfejlesztésit, a helyi közszolgáltatások szervezésének főbb céljait, feladatait
tartalmazza.
A ciklusprogramra vonatkozó elképzelések csak tervek, ezen folyamatosan lehet változtatni.
Szeretné ismeretni a 2010-2014.évi ciklusprogramra vonatkozó elképzeléseit:

Elsődleges feladat 2010.év végén ki kell fizetni a szennyvízcsatornahitelt, amely mintegy
16.735 ezer Ft
Az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező feladatok ellátása: körjegyzőség,
iskola, óvoda fenntartása, a különböző társulások fenntartása, az egészségügyi feladatok
ellátása, orvosi rendelő fenntartása. Fontos a lakosság számára a közbiztonság javítása. Évek
óta tervben volt, hogy valamilyen módon változtatni kellene a közbiztonságon. Nagyon sok
településen már térfigyelő kamerák vannak, amelyek által a kivülálló emberek, akik a
községbe bejönnek, vagy a községen átutaznak, valamilyen módon megfigyelve lennének,
ezáltal lehetőség nyílana arra, hogy nem Hollád településen, hanem más településeken is
hatékonyabb lenne a bűnelkövetések felderítése. Nagy szükség van a Rákoczi utca teljes
vonalának történő aszfaltozására, mert sajnos ott már a kátyúzás nem segít. Az utca alapozása
nagyon rossz, ezért is ilyen a mostai állapota. A Rákoczi utcában meg kellene oldani a járdát,
mivel most a jelenlegi állapotában nem biztonságos rajta a közlekedés sem. A község
vízelvezetésével vannak nagyon nagy gondok, az árkokat, átereszeket ki kellene tisztítani.
Fontos lenne a belvízelvezetés probléma megoldása, amelyre pályázati lehetőségeket kell
keresnie az önkormányzat, mivel saját erőből ezt megvalósítani nem tudja. Az önkormányzat
külső homlokzatát is fel kellene újítani. Évről történt rajta valamilyen tatarozás, hogy egy
élhetőbb, szebb környezete legyen, de ezt is csak pályázatokból tudtuk eddig még mindig
megoldani. Az orvosi rendelő homlokzata is nagyon rossz állapotban van, csatornázni kellene
az épületet, mivel az esővíz mindig oda folyik a fal tövébe. Szükséges lenne a belső tatarozás
is. A buszmegállókat is fel kellene újítani. A Kossuth Lajos utcai buszmegálló nagy
vandalizmusnak van kitéve. Mindig javítottuk, de rá pár napra mindig szétverték, csoda hogy
még van teteje. Szükséges lenne a községben elhelyezni utcanévtáblákat, útbaigazító táblákat,
padokat, szemétgyűjtőket kellene kihelyezni. A közmunkások mindig összegyűjtik a
szemetet, de ez nem elég, talán megváltozna az emberek környezettisztasági igénye, ha a
szemétgyűjtésre mód lenne, nem dobálnák el mindenfelé. A temető utat is jó lenne
portalanítani. Temetések idején nyáron a por nagy, amikor az autók közlekednek, nem nagyon
lehet gyalogosan közlekedni, esős időben pedig csúszós, sáros az út. A fűre való lehuzódás
veszélyes. A temetőbe célszerű lenne pár padot elhelyezni, mive. az idős lakosság részéről
nem ártana ha letudnának ülni a ravatalozó előtt, amikor van a ravatalozás.
Ezek lennének a fő pontok, mindezek megvalósításához pályázati lehetőségekre van szükség,
mivel önerőből ezeket biztos, hogy nem lehet megvalósítani.
Kérem a képviselő-testületet, hogy a ciklus programomat fogadja el.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
63/2010./X.18./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester ciklusprogramra
vonatkozó elképzeléseit elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

3.) Napirend tárgyalása
Javaslat az SZMSZ módosítására
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(A rendelettervezet jelen jkv. mellékletét képezi.)
Mózes Marianna:
Ismerteti a rendeletmódosítás tervezetben foglaltakat.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2010./X.18./sz. rendelete az
5/2007./III.26./sz. rendelete
a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról módosításáról
Hollád község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi
önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi LXV. törvény 18. § (1)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja meg a szervezeti és
működési rendjéről:
1.§.
Az 5/2007./III.26./sz. rendelet 2.§. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
“2.§ (1) A képviselő-testület tagjainak száma: 5 fő.”
2.§.
Az 5/2007./III.26./sz. rendelet 30.§.(1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
“30.§.
(1) A képviselő-testület tagjainak választáskori létszáma: 5 fő.
(2) A képviselő-testület határozatképes, ha tagjai közül az ülésen legalább – a képviselőknek
több mint a fele, azaz – 3 fő jelen van.”
3.§.
(1) E rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak
szerint.
Mózes Marianna polgármester a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet
aláírása és kihirdetése idejére szünetet rendel el.

SZÜNET
A körjegyző a szünetben a rendeletet az SZMSZ meghatározott módon, hirdetőtáblán
történt kifüggesztéssel kihirdette!!!!!!!
A szünet után a testület alakuló ülése továbbra is határozatképes, folytatódik.
4.) Napirend tárgyalása
Ügyrendi döntés a bizottságok választásaihoz kapcsolódóan az alakuló ülésen titkos vagy
nyílt szavazással való szavazások ügyében
Előadó: Mózes Marianna polgármester
Mózes Marianna:
A képviselő-testület döntési jogkörébe tartozik annak eldöntése, hogy titkos vagy nyílt
szavazással választja-e meg a bizottság tagjait és elnökét. A nyílt, vagy titkos szavazásra
vonatkozó javaslat ügyrendi kérdés.
Javasolja a testületnek, hogy nyílt szavazással döntsön a bizottság tagjainak és elnökének
megválasztásáról.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
64/2010./X.18./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bizottság tagjainak és elnökének
választása során nyílt szavazással dönt.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
5.) Napirend tárgyalása
A bizottság elnökének és tagjainak megválasztása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
Mózes Marianna:
A képviselő-testület a törvény keretei között önállóan alakítja ki szervezetét, határozza meg a
szervei közötti munkamegosztást. A bizottságok kiemelt helyet foglalnak el az önkormányzat
szervezetében, a képviselő-testület felhatalmazása alapján részt vesznek az önkormányzati
döntéshozatalban. A képviselő-testület egyes hatásköreinek gyakorlását bizottságaira
átruházhatja. A képviselő-testület a bizottságokat önkormányzati feladatainak eredményesebb
ellátása érdekében hozza létre. A hatályos SZMSZ-ünk szerint Ügyrendi bizottságot kell
választanunk. A bizottságok megválasztása korábbi döntésünknek megfelelően nyílt
szavazással történik.
Az Ügyrendi Bizottság 3 tagú, melyből 3 fő képviselő. A Bizottság elnökének Gaál Melindát,
tagjainak Mózes Judit és Sifter Aranka képviselőket javasolja megválasztani.
Megkérdezi a jelölteket, hogy vállalják-e a jelölést?

Gaál Melinda, Mózes Judit és Sifter Aranka képviselők a jelölést elfogadják a nyilvános
ülésen való tárgyaláshoz hozzájárulnak.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett meghozta
az alábbi határozatát:
65/2010./X.18./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gaál Melinda képviselő Ügyrendi
Bizottság elnökének történő jelölését elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az
alábbi határozatát:
66/2010./X.18./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mózes Judit képviselő Ügyrendi
Bizottság tagjának történő jelölését elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az
alábbi határozatát:
67/2010./X.18./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sifter Aranka képviselő Ügyrendi
Bizottság tagjának történő jelölését elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Gaál Melinda:
Bejelenti személyes érintettségét.
Mózes Judit:
Bejelenti személyes érintettségét.
Sifter Aranka:
Bejelenti személyes érintettségét.

Mózes Marianna:
A kizárásról vita nélkül, a megválasztott képviselők több mint felének elfogadó szavazatával
kell dönteni. Javasolom a testületnek, hogy a testület létszámára való tekintettel a képviselőket az Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásából ne zárja ki.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az
alábbi határozatát:
68/2010./X.18./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gaál Melinda képviselőt az Ügyrendi
Bizottság elnökének megválasztásával kapcsolatos döntésből nem zárja ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az
alábbi határozatát:
69/2010./X.18./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sifter Aranka képviselőt az Ügyrendi
Bizottság tagjának megválasztásával kapcsolatos döntésből nem zárja ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az
alábbi határozatát:
70/2010./X.18./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mózes Judit képviselőt az Ügyrendi
Bizottság tagjának megválasztásával kapcsolatos döntésből nem zárja ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Mózes Marianna:
Kérem a testületet, hogy szavazzon az Ügyrendi Bizottság elnökének, és tagjainak
megválasztásáról.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással mellett
meghozta az alábbi határozatát:
71/2010./X.18./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gaál Melinda képviselőt az Ügyrendi
Bizottság elnökének megválasztotta.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással mellett
meghozta az alábbi határozatát:
72/2010./X.18./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mózes Judit képviselőt az Ügyrendi
Bizottság tagjának megválasztotta.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással mellett
meghozta az alábbi határozatát:
73/2010./X.18./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sifter Aranka képviselőt az Ügyrendi
Bizottság tagjának megválasztotta.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Tordai Judit:
Szeretne érdeklődni, hogy az Ügyrendi Bizottságnak egyáltalán mi a feladata.
Török Csilla:
Röviden ismerteti, hogy az Ügyrendi Bizottságnak milyen feladat-, és hatásköre van.
Mózes Marianna:
Javasolja a testületnek, hogy aki a körjegyző Ügyrendi Bizottság feladat-, és hatásköreivel
kapcsolatos tájékoztatóját elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
74/2010./X.18./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a körjegyzőnek az Ügyrendi Bizottság
feladat-, és hatáskörével kapcsolatos tájékoztatóját megismerte, azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

6.) Napirend tárgyalása
A polgármester illetményének megállapítása
Előadó: alpolgármester
Mózes Marianna:
Bejelenti, hogy a napirend tárgyalásában személyesen érintett, így a napirend tárgyalásának
idejére az ülés vezetését átadja Gaál Melindának az Ügyrendi Bizottság elnökének. Mivel
személyesen érintett kéri a testület tagjait, hogy döntsenek a kizárásáról.
Gaál Melinda Ügyrendi Bizottság elnöke:
Javasolja a testületnek, hogy a döntéshozatalból a polgármestert ne zárja ki.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az
alábbi határozatát:
75/2010./X.18./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mózes Marianna polgármestert az
illetménye megállapításával kapcsolatos döntéshozatalból nem zárja ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Gaál Melinda Ügyrendi Bizottság elnöke:
A polgármester e tisztségét főállásban tölti be, újraválasztott, korábban is főállású
polgármester. Illetménye megállapítására az SZMSZ értelmében az Ügyrendi Bizottság tehet
javaslatot. A javaslat kialakítása a bizottság ülésén történik, ezért a bizottság ülésének idejére
szünetet rendel el.
SZÜNET
A szünet után a testület alakuló ülése továbbra is határozatképes, az ülés folytatódik.
Gaál Melinda Ügyrendi Bizottság elnöke:
A képviselő-testület a polgármester illetményét a hatályos jogszabályok alapján a település
lakosságszámára tekintettel a köztisztviselői illetményalap, valamint a 7,0 és 9,0-es közötti
szorzószám figyelembe vételével számított összegben állapíthatja meg. Mózes Marianna
polgármester az előző ciklusban is főállású polgármester volt. A polgármester illetményének a
választást követően megállapított összege a megválasztását megelőző polgármesteri
illetménye összegénél nem lehet kevesebb.
Mózes Marianna polgármester megválasztását megelőző illetménye 7-es szorzószámmal volt
megállapítva, 6 órás foglalkoztatást figyelembe véve bruttó 202.913.- Ft/hó összegben. A
polgármester asszony ugyanis kérelmezte a testületnél, hogy polgármesteri teendőit 6 órás
foglalkoztatási jogviszonyban kívája ellátni. Az Ügyrendi Bizottság a 8 órás foglalkoztatási
jogviszonyra megállapítható illetményre tesz javaslatot, amely a 7,0-es szorzószámot
alkalmazva bruttó 270.550.- Ft/hó lenne. Kéri a testületet, hogy javaslatának megfelelően
állapítsa meg a polgármester illetményét.

Mózes Marianna:
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy az előző ciklusban 6 órában látta el főállásban a
polgármesteri feladatait. A polgármesteri illetménye havi bruttó 202.913.- Ft volt. Kérelmezi
a testülettől, hogy ismételten 6 órában láthassa el a polgármesteri feladatait, és ezt az
illetménye megállapításánál a testület vegye figyelembe.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az
alábbi határozatát:
76/2010./X.18./kt.határozat:
a.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mózes Marianna főállású
polgármester bejelentésével - mely szerint polgármesteri tevékenységét 2010.év
október hó 3.napjától kezdődően 6 órában kívánja ellátni, egyetért, azt támogatja.
b.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mózes Marianna főállású
polgármester illetményét 2010.év október hó 3.napjától kezdődően az a.) pontban
foglaltakra tekintettel bruttó 202.913.- Ft/hó összegben állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Gaál Melinda Ügyrendi Bizottság elnöke
Gaál Melinda Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a testület tagjait, hgoy Mózes Marianna polgármester a költségátalány
megállapítását nem kérte, így a testület az 1994.évi LXIV.tv. 18.§.(1) bekezdése szerint
köteles a költségeit megtéríteni.
Török Csilla:
Ismerteti szó szerint az 1994.évi LXIV. 18.§.(1) bekezdésének előírásait.
Gaál Melinda Ügyrendi Bizottság elnöke:
Az ülés vezetését a polgármester részére visszaadja, az ülés tovább folytatódik.
7.) Napirend tárgyalása
Megbízás az SZMSZ felülvizsgálatára
Előadó: Mózes Marianna polgármester
Mózes Marianna:
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet 2007.év március 26-án került
megalkotásra (és azóta többször módosították). A rendelet a mindenkori képviselő-testület és
szervei működésének részletes szabályait tartalmazza, ezért indokoltnak tartom, hogy az új
testület a saját maga által kialakítani kívánt gyakorlathoz igazítsa azt.
Javaslom, ezért hogy a képviselő-testület bízza meg a körjegyzőt, hogy végezze el az
Önkormányzat
Képviselő-testületének Szervezeti
és
Működési Szabályzatának
felülvizsgálatát, és ha szükségesnek látja, 6 hónapon belül nyújtson be javaslatot a rendelet
módosítására.

Szavazásra bocsátom a javaslat elfogadását. Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület
bízza meg a körjegyzőt az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló
(többször módosított) 5/2007./III.26./ számú rendelet felülvizsgálatával és szükség szerint a
módosításra vonatkozó rendelet-tervezet 6 hónapon belüli elkészítésével, az kérem,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábi
határozatát:
77/2010./X.18./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megbízza
a körjegyzőt az
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló (többször módosított)
5/2007./III.26./ számú rendelet felülvizsgálatával és szükség szerint a módosításra vonatkozó
rendelet-tervezet 6 hónapon belüli elkészítésével
Felelős: körjegyző
Határidő: 2011. április 17.
8.) Napirend tárgyalása
Megbízás adása a gazdasági program kidolgozására
Előadó: Mózes Marianna polgármester
Mózes Marianna:
Az Ötv. 91. §-a alapján a gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának
időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági program az önkormányzat
részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a
költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági
adottságok átfogó figyelembevételével - a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz
illeszkedve - az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok
biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza különösen: a fejlesztési
elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika,
az adó politika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának
javítására vonatkozó megoldásokat.
Az előző képviselő-testület 15/2007./III.26./ számú határozatával fogadta el az önkormányzat
gazdasági programját, melyben a választási ciklus idejére határozták meg a feladatokat. Erre
tekintettel a hatályos jogszabályok szerint az új képviselő-testületnek az alakuló ülését követő
hat hónapon belül új gazdasági programot kell elfogadnia. Javasolom, hogy a gazdasági
program előkészítésére és 6 hónapon belüli előterjesztésére adjon megbízást a képviselőtestület a polgármesternek.
Tordai Judit:
Véleménye szerint a gazdasági program kidolgozásánál, ne csak egy megbízott legyen, hanem
valaki olyan is, aki ellene szavaz.

Török Csilla:
Tájékoztatni szeretné a testület tagjait, hogy a képviselő-testület fogja el a gazdasági
programot. Nyilván azért ad a képviselő-tesület 6 hónapot a kidolgozására, mert a képviselőtestület ahogy feláll, és menetközben a munkáját végzi, fogja látni, hogy milyenek lesznek a
jövő évi költségvetési lehetőségei, hogy egyáltalán melyek azok a dolgok, amelyeket meg
lehet valósítani, vagy hogy mit szeretnének pályázati pénzek felhasználásával megvalósítani.
Tehát egységesen a képviselő-testület fogja eldönteni. Ha a testület úgy gondolja, hogy ne
csak a polgármester ezt egyedül dolgozza ki, hanem a képviselő-testület együttesen, akkor
olyan javasolatot is lehetőségük van elfogadni.
Tordai Judit:
Szerinte minden képviselőnek bele kellene ebbe szólnia vagy esetlegesen ellent szavazni.
Mózes Marianna:
Szeretné is, hogy a képviselő-testület ebbe beleszóljon, és véleménye szerint azért van ez a 6
hónap, hogy ebben a 6 hónapban megtudják beszélni, és feltudják állítani ezt a programot.
Török Csilla:
A jövő évi költségvetési számokat még csak megsaccolni sem lehet. Az mindenki látja a napi
politikából, hogy válságadókat vezetnek be a különböző szektorokra, tehát nem valószínű,
hogy az önkormányzatoknak annyira sok pénzt fognak adni. Ez egy négy eves program, amit
bármikor lehet módosítani, mivel nyilvánvalóan 4 évre előre senki nem tudja megmondani,
hogy mi az amit el akarnak érni. Itt Holládon a szennyvízcsatorna hálózat már megvalósult,
de vannak olyan községek, ahol célkitűzés, hogy az elkövetkezendő 4 évben megvalósuljon,
mivel a Balaton törvény hatálya alá tartoznak. Tehát nyilvánvalóan együtt kell működniük a
testületi tagoknak, amikor majd látják a pénzügyi helyzetet, a kormányzat törekvését, hogy
milyen irányban mennek el a fejlesztések, akkor tudnak majd valami normális programot
kialakítani az elkövetkezendő 4 évre vonatkozóan. Ebben nagyon együtt kell működniük.
Tordai Judit:
A polgármesterasszonynak a programjában sok minden olyan van, ami nem sürgős ennek a
falunak. Vannak olyan pontok, amelyek sürgősen lennének, de még nem is hallottak róla.
Török Csilla:
Ez egy ciklusprogram, amelyet kötelezően el kellett készítenie, amelyet a képviselő-testület
jóváhagyott. Az hogy majd a testület mit fog jóváhagyni a gazdasági programban, annak nem
kell megegyeznie a polgármester ciklusprogramjában jóváhagyottakkal, nem azt írja elő a
jogszabály. Tehát Önök fogják majd együttesen, testületi szinten eldönteni, hogy mi az amit
megszeretnének valósítani, és a pénz lesz az ami dominálni fog, hogy abból mit lehet
realizálni.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
78/2010./X.18./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy az Önkormányzat
gazdasági programját együttesen készíti elő, és 6 hónapon belül azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

9.) Napirend tárgyalása
Javaslat a többcélú kistérségi társulásban a polgármester helyettesítésére, fejlesztési
tanácsban történő helyettesítésre megbízás adása másik község polgármester részére
Előadó: Mózes Marianna polgármester
Mózes Marianna:
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 5.
§ (1) bek. kimondja: A többcélú kistérségi társulás döntést hozó szerve a társulási tanács. A
társulási tanács gyakorolja a többcélú kistérségi társulási megállapodásban meghatározott
feladat- és hatásköröket. A társulási tanácsot a társulás tagjainak polgármesterei alkotják. A
polgármester helyettesítésének rendjéről a képviselő-testület rendelkezik.
Röviden ismerteti a Marcali Többcélú Kistérségi Társulással kapcsolatos dolgokat.
Javasolja, hogy a helyettesítéssel Gaál Melindát az Ügyrendi Bizottság elnökét bízza meg a
testület.
Gaál Melinda:
Meg szeretné kérdezni, hogy bizonyos feladatkörök
megbítatásokat adni a képviselő-testület tagjainak?

szerint nem lehetne külön-külön

Török Csilla:
Szeretné jelezni a testületnek, hogy mivel az alpolgármester tisztség egyelőre még betöltetlen,
így a hatályos SZMSZ az Ügyrendi Bizottság elnöke az, aki akadályoztatása esetén a
polgármestert helyettesíti. A Többcélú Kistérségi Társulásban, ahol a község szavaz aránnyal
rendelkezik, a többcélú kistérségi társulási megállapodás alapján a helyettesítés rendje
szabályozott. Eseti megbízással a polgármester delegálhatja a képviselőket egyéb más
feladatok elvégzésére.
Mózes Marianna:
Jelzi, hogy előzetes egyeztetés alapján személyes érintettsége miatt Gaál Melinda a
szavazásban nem vesz részt, a szavazástól tartózkodni fog.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett meghozta
az alábbi határozatát:
79/2010./X.18./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározta, hogy a Marcali Többcélú
Kistérségi Társulás társulási tanácsában a polgármester akadályoztatása esetén az
Önkormányzatot Gaál Melinda az Ügyrendi Bizottság elnöke képviselje. Az adott megbízás a
2010-2014 év közötti önkormányzati ciklus időtartamára szól.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

Mózes Marianna:
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a társulási tanácsban az alpolgármester, mivel az
alpolgármester tisztség betöltetlen, így testület határozata alapján az Ügyrendi Bizottság
elnöke képviseli az önkormányzatot. Addig a kistérségi területfejlesztési tanácsban csak egy
másik polgármester képviselheti a testület által adott állandó, vagy eseti megbízással.
Javaslatot tesz a testület részére, hogy a kistérségi területfejlesztési tanácsban Nagy Lajos
Balatonszentgyörgy Község polgármestere helyettesítse állandó megbízással.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
80/2010./X.18./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározta, hogy a Marcali Többcélú
Kistérségi Társulás kistérségi területfejlesztési tanácsában a polgármester akadályoztatása
esetén Hollád község önkormányzatát Nagy Lajos Balatonszentgyörgy község polgármestere
képviselje. Az adott megbízás a 2010-től 2014-ig terjedő önkormányzati ciklus időtartamára
szól.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
10.) Napirend tárgyalása
Tájékoztató vagyonnyilatkozattételi kötelezettségről
Előadó: Török Csilla körjegyző
Török Csilla:
Tájékoztatom a képviselő-társaimat, az alpolgármestert, hogy a hatályos jogszabályok
értelmében vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek. A polgármester a megválasztását követő
30 napon belül, a képviselők a megbízólevelük átvételétől számított 30 napon belül tehetnek
eleget, a most kiosztandó nyomtatványok segítségével, az Ügyrendi Bizottság – aki a
vagyonnyilatkozatok ellenőrzésével is foglalkozik - történő leadásával.
Felhívom a képviselők figyelmét, hogy a vagyonnyilatkozat tételére nyitva álló határidő
elmulasztása esetén addig nem vehetnek részt a képviselő-testület munkájában, míg
vagyonnyilatkozatukat az Ügyrendi Bizottság részére le nem adják.
Az Ügyrendi Bizottságnak be kell számolnia a testület ülésén arról, hogy a polgármester,
illetve a képviselők a jogszabályban előírt kötelezettségüknak eleget tettek-e.
A választott tisztségviselőké (polgármester, képviselők) a vagyonnyilatkozata nyilvános,abba
bárki betekinthet, a hozzátartozóké viszont nem. Betekinteni az Ügyrendi Bizottság legalább
két tagja jelenlétében lehet, a betekintésről nyilvántartást kell vezetni. A választott
tisztségviselők vagyonnyilatkozatairól másolat készítését kérheti az aki betekintett, a másolási
díj kifizetése ellenében. Az Ügyrendi Bizottság jogosult probléma esetében a
vagyonnyilatkozatok ellenőrzésére.
Tordai Judit:
Érdeklődik, ha az ő vagyonnyilatkozatába betekint valaki, akkor arról készül nyilvántartás?
Ő tudhat-e erről?

Török Csilla:
A betekintést követően az Ügyrendi Bizottság tájékoztatja a képviselő-testület a soros ülésen,
hogy bármely választott tisztségviselő vagyonnyilatkozatába betekintettek-e, illetve a
nyilvántartás alapján, hogy ki tekintett be.
A jelen alakuló ülésen nem esett szó a képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet
felülvizsgálatáról. Ez nem kötelező napirend az alakuló ülésen. Hollád Önkormányzata
Képviselő-testületének 1/2007./II.26./sz. rendelete a helyi önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról hatálya nem terjed ki a polgármesterre, és ha meg lenne választva az
alpolgármesterre sem. A képviselő-testületi tag munkájáért havonta bruttó 18.000.- Ft
tiszteletdíjban részesül. A bizottság elnöke és a bizottság tagjai részére a rendeletet alkotó
képviselő-testület tiszteletdíja nem állapított meg, de lehetőség van arra, hogy a bizottság
elnökének és tagjainak részére is díjazást állapítson meg a képviselő-testület. Kéri a testület
esetleges felhatalmazását a rendelet módosítására.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
81/2010./X.18./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a körjegyzőt, hogy az
1/2007./II.26.sz. rendelete a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról módosítását
készítse elő, és megtárgyalásra terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő: azonnal
Felelős: Török Csilla körjegyző
Mózes Marianna:
Megkérdezi, hogy az alakuló üléssel kapcsolatosan valakinek bejelentenivalója, észrevétele
van-e még.
Tordai Judit:
Szeretné megkérdezni, hogy miért nem került sor az alpolgármester megválasztására, mi az
akadálya a megválasztásnak?
Mózes Marianna:
A hatályos jogszabályok szerint nem kötelező alpolgármestert választani, és ezért nem lett
megválasztva.
Tordai Judit:
És mi az akadály a megválasztásnak?
Mózes Marianna:
Nem akarok. Ennyi. Nem az, hogy mi az akadálya, hanem jelen pillanatban nem akarok
javasolni.
Török Csilla:
Ismerteti az 1990.évi LXV.törvény 34.§. (1) bekezdésének előírásait, amely 2010. év október
hó 4.napjától hatályos, valamint a (2)-(4) bekezdésben foglaltakat. Polgármestert illeti meg a
javaslattétel joga. Amennyiben a javasolt személyt nem választják meg, utána megint csak a

polgármester tehet javaslatot az alpolgármester személyére. Nem kötelező alpolgármestert
választani.
Mózes Marianna:
Azért nem javasolt most alpolgármester jelöltet, mert jelen pillanatban nem tudja, hogy ki lesz
a megfelelő személy a feladatra.
Egyéb napirend és hozzászólás nem lévén Mózes Marianna polgármester a képviselő-testület
alakuló ülését berekeszti.
k.m.f.t.
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