HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10.számú jegyzőkönyv
2010. november 12.
HATÁROZATAI
82/2010./XI.12./kt.határozat:

- 2010.november 12-i ülés napirendjének
elfogadása

83/2010./XI.12./kt.határozat:

- Az Önkormányzat 2010.III.negyedéves
költségvetési beszámolójának elfogadása

84/2010./XI.12./kt.határozat:

- Község szociális ellátottságáról szóló
beszámoló elfogadása

85/2010./XI.12./kt.határozat:

- 2011.évi belső ellenőrzési ütemterv
elfogadása

86/2010./XI.12./kt.határozat:

- Somogy Megyei Önkormányzatok Munka-, Tűzvédelmi Társulás tagsági ügyében való döntés

87/2010./XI.12./kt.határozat:

- Vörösiszap károsultak pénzbeni támogatásának elhatározása

88/2010./XI.12./kt.határozat:

- Vörösiszap károsultak 50.000.- Ft öszszegű pénzbeni támogatásáról döntés

89/2010./XI.12./kt.határozat.

- Vörösiszap károsultak javára a község
lakossága körében képviselők által megszervezendő gyűjtésről döntés

90/2010./XI.12./kt.határozat:

- Sifter Aranka önkormányzati képviselő
képviselői megbízatásával kapcsolatos
összeférhetetlenségről döntés

91/2010./XI.12./kt.határozat:

- Könyvtáros megbízási szerződésének
lemondása alapján történő megszüntetéséről döntés

92/2010./XI.12./kt.határozat:

- Tordai Judit képviselő beadványa alapján falugondoki busz beszerzése tárgyában döntés
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93/2010./XI.12./kt.határozat:

- Tordai Judit képviselő beadványában
foglaltak megtárgyalásának elnapolása a
közmeghallgató ülésre

94/2010./XI.12./kt.határozat:

- Bellin Giovanni Hollád, Fő u.35.sz. alatti lakos és Tordai Judit képviselő Hollád
Fő u.35.sz. alatti lakos beadványának tárgyalása

95/2010./XI.12./kt.határozat:

- Tordai Judit képviselő Hollád Fő u.35.sz
alatti lakos beadványainak tárgyalása

96/2010./XI.12./kt.határozat:

- Önkormányzat nagytermének Karácsonyi Ünnepség és Szilveszteri bál megrendezésére történő biztosítása

RENDELETEI

- a helyi önkormányzati kévpiselők tiszteletdíjáról

11/2010./XI.12./sz. rendelet:
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10.sz

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.év november hó
12..napján 8,00 órakor a Községháza épületében (Hollád, Fő u.16.) megtartott nyilvános
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
Álmos Zsolt CKÖ elnöke
Meghívottként jelen van: Rigóné Baranyai Beatrix pénzügyi főelőadó
A testület alakuló ülésén 4 fő lakossági érdeklődő jelent meg.
Mózes Marianna polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Javaslatot tesz a tárgyalandó
napirendi pontokra, megkérdezi, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokkal a testület
egyetért-e, elfogadja-e.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
82/2010./XI.12./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010.év november hó 12-i ülésén az
alábbi napirendet tárgyalja:
1.) Az Önkormányzat 2010.III.negyedéves
szóló beszámoló megtárgyalása
Előadó: Mózes Marianna polgármester

költségvetési

2.) Rendeletalkotás a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
Előadó: Mózes Marianna polgármester
3.) Község szociális ellátottságáról szóló beszámoló
Előadó: Török Csilla körjegyző
4.) 2011.évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyása
Előadó: Török Csilla körjegyző
5.)Egyéb ügyek
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
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gazdálkodásáról

1.)Napirend tárgyalása
Az
Önkormányzat
2010.III.negyedéves
szóló beszámoló megtárgyalása

költségvetési

gazdálkodásáról

Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
Mózes Marianna:
Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Nekünk kell megtárgyalni, igaz, hogy előző
képviselő-testület gazdálkodása van a költségvetésben, de nekünk kell megtárgyalni és
elfogadni.
Az ülésen jelen van a költségvetés elkészítője a pénzügyesünk Rigóné Baranyai Beatrix.
Megkérdezi, hogy van-e valamilyen kiegészítés
Rigóné Baranyai Beatrix:
Kiegészítése nincsen, de nagyon szívesen válaszol a kérdésekre. Illetve kapott egy levelet a
jegyzőasszonytól, amely Tordai Judit képviselő kérdez, amelyre szeretne válaszolni.
Az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzete, bankszámla, pénztár, az önkormányzat vagyoni
helyzete. A szeptember 30-i állapotot tudja ismertetni a III.negyedéves beszámoló alapján. Az
Önkormányzat pénzkészlete 13.880.067. Ft. Ebből a bank 13.806.477.-, a pénztár az pedig
73.790.- Ft. A kiadások és a bevételek. A kiadások 33.672 ezer Ft, amelyből működési célú
28.235 ezer Ft, a többi pedig felhalmozási célú. A bevételek 33.409 ezer Ft, ebből működési
célú 26.046 ezer Ft. Az Önkormányzat vagyoni helyzete szintén a szeptember 30-i állapot
szerint, amit a mérlegjelentés alapján készül: Az eszközök és a források oldalán 354.094 ezer
Ft. Az eszközökön belül az immateriális javak 4 ezer, a tárgyi eszközök 108.221 ezer ft, a
befektetett pénzügyi eszközök 26 ezer Ft, az üzemeltetésre átadott pedig 205.492 ezer Ft, a
követelések 26.411 ezer Ft, a pénzeszközök 13.880 ezer Ft, az egyéb aktív eszközök 60 ezer
Ft. A forrásoknál a saját tőke 322.271 ezer Ft, a tartalékok 12.230 ezer Ft, a kötelezettségek
17.883 ezer Ft, az egyéb passzív elszámolások 1210 ezer Ft. Ennyit gondolt a Tordai Judit
által küldött levélre tájékoztatásul, ha van valakinek kérdése arra nagyon szívesen válaszol.
Mózes Marianna:
Megköszöni a pénzügyi által ismertetett adatokat, megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése.
Tordai Judit:
Olyan gyorsan mondta az adatokat pénzügyes, hogy csak felét értette meg.
Rigóné Baranyai Beatrix:
A kigyűjtött adatokat írásos formában átadja a képviselő asszony részére.
Tordai Judit:
A költségvetésben vannak olyan dologi jellegű kiadás, meg ilyenek, amelyeket ő nem ért,
hogy mi az. Bocsánat. Lehet, hogy a többiek értik, de ő nem.
Rigóné Baranyai Beatrix:
A dologi jellegű kiadások közé akkor elmondának, hogy a költségvetés alapján mi tartozik.
Az 54-esek között vannak a készletek, ahova az irodaszer, folyóirat, üzemanyag tartozik.
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Tordai Judit:
Pillanat. Olyan gyorsan mondja, hogy ő nem könyvelő, hol van?
Rigóné Baranyai Beatrix:
A kiadott beszámoló előterjesztésben ez így nincs részletezve, az egy összefoglaló. A
kiadásokat részletezni nem kell. Újra megismétli részletesen, hogy a dologi kiadások mit
foglalnak magukban.
Menjünk végig egyenként a táblázatokon? Úgy szeretné a képviselő asszony?
Ismerteti az egyes táblázatokat.
Tordai Judit:
Érdeklődik, hogy az állami támogatások között Európai Uniós támogatásokat is kap az
önkormányzat.
Rigóné Baranyai Beatrix:
Európai Uniós támogatást nem kap az önkormányzat.
Folytatja tovább az ismertetést.
Mózes Marianna:
A kicsit bonyolultak a táblázatok, egy új embernek ismeretlenek, az idő nagyrésze azzal
szokott elmenni, hogy igenis megkérdezzük, érdeklődünk, tájékozódunk, hogy mi hogyan van
mert aki bekerül ide, az nem jelenti azt, hogy tudja is hogy mi az. Ezeket a költségvetési
táblákat igenis tanulni kell évről évre.
Van-e kérdés még ezzel kapcsolatosan?
Tordai Judit:
A 12-es mellékleten nincsenek adatok.
Rigóné Baranyai Beatrix:
A 12-es mellékleten nincsenek adatok, ez egy kötelező melléklete akkor is ha nemleges, 0-ás,
akkor is mellékletének kell lennie a beszámolónak.
Mózes Marianna:
Mivel a képviselő-testület a beszámolót megtárgyalta, kéz feltartással szavazzon, hogy
elfogadja-e.
Török Csilla:
Az az igazság, hogy majd a költségvetés készítésénél fog világosodni a kép. Azért mert
amikor a költségvetését készíti az önkormányzat, akkor látja, hogy az egyes feladatok,
amelyek be vannak tervezve az adott évre, vagy azok az állandó kiadások, a bérkiadások,
járulékok, különböző szolgáltatási díjak amelyeket mindenképpen fizetni kell, azok akkor
fognak körvonalazódni, hogy erre mennyi bevétele várható az önkormányzatnak. Megállapítja
a testület, hogy mennyi a kiadás, utána meglátja hogy mennyi bevétel és a kettő közötti összeg
plusz lesz vagy mínusz lesz. Akkor kell elgondolkodni azon, hogy vagy a kiadásokból
lefaragni, vagy pedig a hiányt valamilyen pótolni kell. Amelynek kétfajta módja van, a
hitelfelvétel az utolsó, amelyre hálaistennek eddig nem került sor, mert mindig takarékosan
gazdálkodtak, mert hiába fogadta el hiánnyal az önkormányzat a rendeletét, attól függetlenül
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olyan takarékos gazdálkodást folytatott, hogy nem kellett felvenni hitelt. A felhalmozási hitel
(csatorna hitel) amelyet a társulat felvett, az nem keverendő ide. Lehetőség önhibás pályázat
benyújtására egy évben kétszer (normal önhibás), illetve van a 6/3 pályázat, a
működésképtelen önkormányzatok pénzbeli támogatása. “Idéző jelben” ezt úgy szokták
kifejezni, hogy pofa pénz. Arról mindig az aktuális miniszter, jelenleg a Pintér Sándor úr fog
dönteni. Beadják a kérelmeket, ugyanúgy el kell készíteni, mint az egyéb pályázatokat, és
megvizsgálják a pályázatban benyújtott számokat, hogy mire mennyi kiadása van az
önkormányzatnak, mennyi saját bevételt tud produkálni. És akkor amikor eljutnak oda,
ragsorolják a pályázatokat benyújtó önkormányzatokat, hogy kinek mennyire van szüksége rá,
és akkor hoznak döntést. A más pályázat, amit évente kétszer lehet benyújtani, más
szempontok alapján bírálják el a minisztériumban, ott egy szakértői csoport más szempontok
alapján bírál. Sajnos itt az a jellemző a környékben, hogy hiába vannak önhibás
önkormányzatok, évek óta igazából nem nagyon kaptak pénzt, mivel az állami
költségvetésben sincsen pénz. Tehát valamilyen más úton módon kell pénzhez jutni. Lehet.
hogy betervezett dolgok, amiket elgondol a képviselő-testület, hogyha nem akar hitelt
felvenni, mert a hitelfelvételnek is van korlátja, meg van az önkormányzat költségvetése amit
a pénzügyminisztérium felé le kell adni, az elfogadott rendelet alapján, van bent egy űrlap,
amely egy számítási séma alapján megmondja, hogy mennyi a hitelfelvételi korlát. Hitelt sem
lehet korlátlanul felvenni. Hiába lenne pl. 10 millió Ft hitelre szüksége az önkormányzatnak,
ha a hitelfelvételi korlát mondjuk 5 millió Ft, annál többet nem tud.
Mózes Marianna:
A postás bejött a testület ülésére, így kéri, postát átvehesse.
A postát átvette folytatódik az ülés tovább.
Török Csilla:
Mindenféle kötelezettségnek eleget kell tennie a képviselő-testületnek ahhoz, hogy az állami
támogatás utalásra kerüljön. A közoktatást társulásban látja el az önkormányzat, erre a
normatívát nem a holládi önkormányzat, hanem a gesztor önkormányzata tudja leigényélni, és
az állami normative és a tényleges bekerülési költség közötti különbözetet kell az
önkormányzatoknak, aki fenntartja az iskolát lefinanszírozni. Az állami támogatás soha nem
volt elég arra, hogy a feladatot finanszírozza, az önkormányzatnak azt saját bevételből ki kell
pótolni. A saját bevételnél szeretné elmondani, hogy a 2011.évi állami támogatások tervezete
szerint várhatóan csökken azok összege, de ezmellett vannak olyan kötelező feladatok, ahol a
kiadások nőnek, mint pl. a hulladékszállítási díj is, el kell gondolkodnia az önkormányzat,
hogy hogyan tudja a saját bevételeit növelni. Ennek egyetlen módja lesz, hogy a helyi adó
rendelethez kell majd hozzányúlni. Ebben kell majd az adómértékeket növelni, hogy a saját
bevétel növekedjen.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
83/2010./XI.12./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010.III.negyedéves
gazdálkodásáról szóló beszámolóban foglaltakat megismerte, megtárgyalta.
A képviselő-testület az Önkormányzat III.negyedéves beszámolóját:
a.) 67.158 e Ft eredeti, 67.515 e Ft módosított bevételi előirányzattal, és 33.409 e Ft
teljesítéssel,
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b.) 67.158 e Ft eredeti, 67.515 e Ft módosított kiadási előirányzattal, és 33.672 e Ft
teljesítéssel
c.) a 2010.- szeptember 30-i pénzkészletét 13.880.067.- Ft-ban hagyja jóvá.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
2.) Napirend tárgyalása
Rendeletalkotás a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(A rendelettervezet jelen jkv. mellékletét képezi.)
Mózes Marianna:
Annyit szeretne hozzá fűzni, hogy a képviselő-testület a bizottság elnöke részére a képviselői
tiszteletdíjon (alapdíj) felül, az (1) bekezdés összege 90 %-ára megfelelő tiszteletdíjat állapít
meg. Ez azt jelenti, hogy a képviselői tiszteletdíjnak a 90 %-a megy a képviselői
tiszteletdíjhoz, és ezt kaphatja az Ügyrendi Bizottság elnöke, vagy valamelyik bizottságnak az
elnöke, ezzel módosulna a rendeletalkotás.
Megkérdezi, hogy van-e kérdés ezzel kapcsolatban.
Török Csilla:
A képviselői tiszteletdíjat a korábbi képviselő-testület állapította meg 2007 februárjában az
alaprendeletet, amely ha ez a rendelet elfogadásra kerül, hatályon kívül helyezésre kerül.
Felhatalmazást kapott az alakuló ülésen, hogy a rendeletmódosítást készítse el, de ott a díj
összegéről nem volt szó, így az alapösszeg, amely a korábbi képviselő-testület tiszteletdíja
volt került beépítésre a rendelettervezetbe. Az elnök tiszteletdíja az alapdíj mértékétől függ,
ha emelkedik a képviselő-testület tiszteletdíja (alapdíj), úgy emelkedik az elnök tiszteletdíja
is.
Mózes Marianna:
Kinek van kérdése? A képviselő-testület a rendelettervezetben foglaltakat elfogadja?
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2010./XI.12./sz. rendelete
a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990.évi LXV.tv. 20.§.(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a
polgármester tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994.évi LXIV.tv. rendelkezéseire – a helyi önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról a következő rendeletet alkotja:
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1.§.
(1) Jelen rendelet hatálya a települési képviselőkre, a bizottság elnökére, és tagjaira terjed
ki.
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a tisztségviselőkre (polgármester, alpolgármester),
akiknek járandóságairól a Képviselő-testület külön határozattal rendelkezik.
2.§.
(1) A Képviselő-testület tagja munkájáért havonta 18.000.- Ft tiszteletdíjra (alapdíj)
jogosult.
(2) A Képviselő-testület a bizottság elnöke részére a képviselői tiszteletdíjon (alapdíj)
felül az (1) bekezdés összege 90 %-ának megfelelő tiszteletdíjat állapít meg.
3.§.
(1) A Képviselő-testület azon tagjának, aki feladati ellátásában három hónapot meghaladó
időtartamban akadályoztatva van – a negyedik hónap kezdetétől az akadály
megszűnéséig terjedő időre – tiszteletdíj nem jár.
(2) A tiszteletdíjat egy hónapra meg kell vonni attól a képviselő-től, aki képviselőtestület, vagy bizottsági munkáját önhibájából elhanyagolja, és két egymást követő
képviselő-testületi, illetve bizottsági ülésen előzetes bejelentés nélkül nem vesz részt.
(3) A tiszteletdíj megvonására vonatkozó javaslatot az Ügyrendi Bizottság terjeszti a
döntésre jogosult Képviselő-testület elé.
4.§.
Az időarányos tiszteletdíj kifizetéséről a Körjegyzőség hivatala útján a polgármester
intézkedik havonta.
5.§.
(1)E rendelet a kihirdetési napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 1/2007./II.26./sz rendelet hatályát veszti.
(3)A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak
szerint.
3.) Napirend tárgyalása
Község szociális ellátottságáról szóló beszámoló
Előadó: Török Csilla körjegyző
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
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Török Csilla:
Különösebb kiegészítést nem szeretnék tenni, hanem a kérdésekre válaszolna.
Annyit szeretne elmondani, hogy mivel a Judit képviselő-asszony és a Melinda is új a
testületben tájékoztatja őket, hogy vannak bizonyos szociális ellátások amelyek megállapítása
képviselő-testületi hatáskörbe tartozik és vannak olyan szociális ellátások, amelyeket a
jogszabály jegyzői hatáskörbe ad. Azokat az ellátási formákat adja jegyzői hatáskörbe, ahol
méltányosságot nem lehet gyakorolni, tehát ahol meg van határozva hogy az 1 főre jutó
jövedelem nem haladhatja meg a minimál nyugdíj összegét a 28.500.- Ft-ot, ott pl.ha 28.500.Ft-nak megfelel a kérelmező, tehát az ellátásba belefér, mint pl. a rendelkezésre állási
támogatás, amely ellátást így hívnak december 31-ig. Ha az illető 1 főre jövedelme és vagyoni
helyzete alapján belefér az ellátásba akkor megállapítható neki. Ha nem felel meg a
feltételeknek, akkor az ő kérelmét el kell utasítani. Van egypár szociális ellátás, egyébként
nagyon kevés maradt képviselő-testületi hatáskörben, Hollád község Önkormányzatának
Képviselő-testülete átruházta polgármesteri hatáskörbe, ami azt jelenti ,hogy a polgármester
döntése ellen amennyiben azzal valaki nem ért egyet, a képviselő-testülethez lehet
fellebbezni. Amikor a képviselő-testület döntött az ellátási formákban, ha valaki azzal nem ért
egyet jogszabálysértés hivakozással annak felülvizsgálat a bíróságtól lehet kérni.Tehát
ennyivel nőtt a jogorvoslatok száma, hogy a polgármester által döntés ellen lehet fellebbezni.
Ide tartozik az átmeneti segély, mert ez egy olyan ellátás, amit méltányossági alapon állapít
meg a képviselő-testület. Meg van ott is határozva a rendeletben, hogy mennyi lehet az egy
főre jutó jövedelem, ami azt jelenti, hogy a családban élőnél a 1-egyszerese, egyedül élőnél a
minimál nyugdíj 1,5-szerese. De itt mégis van arra lehetősége a képviselő-testületnek, hogy
ha valakinek több az egy főre jutó jövedelme mint amennyi a rendeletben meg van határozva,
de olyan élethelyzetbe kerül hogy mégis szüksége van arra segélynek a megállapítására akár
betegség, akár más ügyből kifolyólag akkor különös méltányosságból állapíthat meg neki
ellátást.Ide tartozik még a méltányossági ápolási díj is. Többfajta ápolási díjat állapítható meg.
Az egyik jegyzői hatáskörben van, ami alanyi jogon jár, annak is meg vannak az előírásai, az
állami pénzből megy, és van a méltányossági ápolási díj ami helyben történik a megállapítása,
itt teljes mértékben a képviselő-testület költségvetéséből történik az ápolási díj fizetése, és itt
már dönthet arról a testület, hogy megadja vagy nem adja, míg az alanyi járónál mindenféle
szakértői véleményeket be kell szerezni, mivel az állam adja rá a pénzt, ha megfelelő
bizonyítékokkal és mindennel alá van támasztva. Testületi hatáskörben maradt még
tulajdonképpen a gyermekvédelmi ellátások közül a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
ami azt jelenti, hogy régen úgy hívták, amikor még a szociális törvény által bevezetésre
került, hogy nevelési segély. Így talán ebből a szóhasználatból talán jobban ismeretes a
testületi tagok számára. Mikor megalkották a gyermekvédelmi törvényt akkor a szociális
törvényből ez a rendelkezés kikerült és átkerült a gyermekvédelmi törvénybe. Van egy másik
ellátás, amit rendszeres gyermekvédelmi támogatásként lehetett folyósítani, ez alakult át
rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyé. Tehát ami kedvezményt ad az állam a
rászorulóknak, akik a jogszabályi feltételeknek megfelelnek, nem pénzben adja oda a
szülőknek, hanem a gyermekeknek az iskolai étkeztetésébe, az ingyenes
tankönyvtámogatásban biztosítja. Tulajdonképpen van a közgyógyellátás, ebből vannak az
alanyi jogos közgyógyellátások, amelyek szintén jegyzői hatáskörbe tartoznak. Meg vannak
az I. és II.csoportos rokkantak, akiknek ki kell adni az igazolványt, és van a rászorultsági
alapon járó, amely szintén a szociális rendeletben be van szabályozva, hogy kinek jár
közgyógyellátás. Több feltételnek, illetve két feltételnek kell megfelelniük, hogy a gyógyszer
költségük annyi legyen, mint amennyi a rendeletben meg van határozva, illetve a jövedelme
ne legyen több a rendeletben meghatározottnál. Mert ha csak egyik feltételnek felel meg az
illető aki benyújtja a kérelmét, abban esetben már a közgyógyellátásra nem lesz jogosult. A
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gyógyszerköltségét korábban a gyógyszertárban igazolták le, erről szóló igazolást kellett
becsatolni a képviselő-testület felé, de már évek óta az Országos Egészségbiztosítási
Pénztárhoz kell beterjeszteni a gyógyszerjavaslatot, és ott állapítják meg, hogy kinek mennyi
gyógyszerköltsége van és az alapján tudja eldönteni a képviselő-testület, átruházott
hatáskörben a polgármester, hogy az illetőnek jár-e a közgyógyellátás, ha a jövedelmi
viszonyoknak megfelel. Nyilvánvalóan ha az illető benyújtja a kérelmét, és eleve már nem
felel meg a jövedelmi határoknak, tehát eleve nem fér bele a jövedelme alapján, akkor már az
egészségbiztosítási pénztárhoz sincsen felterjesztve a kérelme, mert akkor már az egyik
feltételnek láthatóan nem felel meg. Amennyiben viszont a jövedelme alapján bekerül a
rendszerbe. De lehet, hogy a olyan gyógyszereket szed, amelyeket nem lehet
közgyógyellátásra biztosítani. Hiába lesz a gyógyszerköltsége pl. 10.000.- Ft, olyan
gyógyszert szed, amelyet nem lehet a közgyógyellátás keretében biztosítani.
Tordai Judit:
Melyek a feltételek?
Török Csilla:
Közgyógyellátásánál családban élőnél az 1 főre jutó 150 %-a a minimál nyugdíjnak, 42.750.Ft, egyedül élő esetében pedig nem haladhatja meg a 28.500.- Ft-nak a kétszeresét.
Tehát a miniminál nyugdíj kétszeresét. A gyógyító költségeknek pedig az öregségi
nyugdíjminimum a 28.500.- Ft-nak a 25 %-át el kell érnie a gyógyszerköltségnek. Tehát
ahhoz, hogy az illető megkapja így az OEP igazolásának legalább a minimál nyugdíj 25 %ának megfelelő gyógyszerköltséget kell tartalmaznia.
Normatív lakásfenntartási támogatás. Többféle lakásfenntartási támogatást lehet
megállapítani. Itt is az a különbség, hogy a normative lakásfenntartási támogatás a szociális
törvény alapján az illetőnek alanyai jogon megjár, mert megfelel a feltételeknek, a
lakásnagysága akkor mint amekkorát a szociális törvény előír, itt az állam finanszírozza.
Lehet méltányossági alapon lakásfenntartási támogatást, de az szintén az önkormányzat
költségvetését terhelni, azt az állami költségvetésből visszaigényelni nem lehet, hanem amit a
szociális ellátásokban biztosít év elején állami normativát, abból kell ki gazdálkodnia a
testületnek , ha ilyen ellátást állapít meg.
Tordai Judit:
Ez a 11 fő aki a beszámolóban fel lett tüntetve az államilag finaszírozott vagy
önkormányzati.
Török Csilla:
Állami
normatív lakásfenntartási támogatás. Méltányossági alapon nem került
megállapításra.
Vannak olyan gyermekek akik ingyenesen kapják a tankönyveket és ingyenesen kapják az
étkeztetést. Kétszer egy évben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők
kapnak gyermekvédelmi támogatást, amelynek összege 2 x 5.800.- Ft. Ezen összeg a
képviselő-testületi döntéstől független, jogszabály alapján jár, és 100 %-ban visszaigényelhető
az állami költségvetésből.
Ellátási formaként szerepel még a képviselő-testület rendeletében a BURSA Hungarica
pályázathoz való hozzájárulás a felsőoktatásban tanuló hallgatók részére, ez úgy működik,
hogy amennyi összeget megállapít hallgatónként a képviselő-testület, annyit ad hozzá az
állam, annyi forintot. Ha jelenleg 3.000.- Ft hallgatónként, 10 hónapon keresztül ez az összeg,
akkor ezt plusz 3.000.- Ft-al toldja meg az állam tehát 6.000.- Ft/hó összeget kap a hallgató a
felsőoktatási intézmény általi finanszírozással.
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A testület ülésére megérkezett lakossági 1 fő lakossági érdeklődő, aki a nem a lakossági
érdeklődők részére kialakított helyen, hanem a képviselő-testület asztalánál kívánt helyet
foglalni.
Mózes Marianna polgármester megkérte, hogy elnézést ne ott foglaljon helyet.
Török Csilla körjegyző és megkérte, hogy legyenszíves a lakossági érdeklődők részére
kialakított helyen helyet foglalni.
Bellin Giovanni lakossági érdeklődő megkérdezte, hogy ez törvényes-e, hogy neki a lakossági
érdeklődők részére kialakított helyen lehet helyet foglalni.
Török Csilla körjegyző tájékoztatja, hogy igen törvényes.
Török Csilla:
Beiskolázási segélyt állapított meg a képviselő-testület az óvodások-, általános iskolások-,
középiskolások és felsőoktatásban tanulmányokat végzők részére. A községben a szociális
étkeztetés meg van oldva a somogysámsoni önkormányzat, illetve az általuk társulásban
fenntartott iskolából biztosítja az önkormányzat, olyan formában, hogy a somogysámsoni
falugondnoki gépkocsi szállítja ki Holládra.
Tordai Judit:
Hogy van megállapítva, hogy ki jogosult a szociális étkeztetésre, és ki mennyit fizet?
Török Csilla:
A képviselő-testület által meghozott rendeletek alapján, a társulásban fenntartott
Alapszolgáltatási Központon keresztül történik. A szociális étkeztetés, a családsegítés és a
gyermekvédelmi feladatok ellátása a társulásban fenntartott balatonkeresztúri székhelyű
Alapszolgáltatási Központon keresztül történik. Meg van határozva, hogy mennyi lehet az egy
főre jutó jövedelem, szükséges az orvosi igazolás, hogy ki az aki rászorult. A térítési díjról
rendeletben kerülnek megállapításra a fizetendő díjak. A szociális étkeztetésre van állami
támogatás, az igénybevevő is fizet érte. A szállítási díjat kifizeti az igénybe vevők helyett az
önkormányzat, illetve van aki a jövedelme alapján teljes összeget fizet. Ez utóbbinak az a
segítség az önkormányzat részéről, hogy ingyenesen házhoz szállíttatja az önkormányzat.
Azzal mindenki tisztában van, hogy az egészségügyi ellátás hogyan folyik, a Dr. Darabont
Ferenc háziorvos rendel a község szerződés alapján.
Tordai Judit:
Nagyon sokszor hiányzik a háziorvos, a betegek folyamatosan panaszkodnak. Elég sok idős
ember lakik Holládon. Most már folyamatosan négy. Neki személy szerint van autója, beül és
elmegy az orvoshoz, felíratja a gyógyszert, de nagyon sokan vannak, akik ezt nem tudják
megtenni.
Török Csilla:
A képviselő-testületnek megállapodása van a háziorvossal a feladatellátásra, a képviselőtestületnek joga ezt jelezni a doctor úrnak. Meg kell hívni a testületi ülésre, ahol a testület
elmondja az elvárásait a részére.
Hollád azért elég kivételezett helyzetben van, mert legalább van orvosa.
Tordai Judit:
Ha van orvos, akkor van, ha nincs orvos akkor nincs.
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Gaál Melinda:
A rendelési időt töltse ki az orvos.
Török Csilla:
A képviselő-testület hozhat arról döntést, hogy a háziorvos a rendelési időt maradéktalanul
tartsa be, hivatalos távollétét jelezze.
Tordai Judit:
A hivatalos távollétét jelzi, azzal nincs probléma. Tudja, hogy a háziorvosnak vannak ügyei
amit el kell intéznie, de folyamatosan ki van plakátolva, hogy el kell neki menni, és az idős
emberek jelzik, hogy megint nincs orvos. És ha már egyszer kiplakátolják, akkor mindenhol
ki kellene plakátolni.
Mózes Marianna:
A hivatalos távollétét jelzi.
Török Csilla:
A védőnői feladatokat Takácsné Lengyel Valéria látja el. A fogorvosi rendeléssel
kapcsolatosan: Balatonszentgyörgyön van a fogorvosi rendelés. A fogorvosi személye
változott, 2010. augusztus 1-től kezdődően. Dr. Wórum Péter fogorvos Dr. Német
Zsuzsannától, illetve a NÉDENT Bt-től megvásárolta a fogorvosi praxist.
Tordai Judit:
Az előterjesztésben szerepel, hogy a gyermekvédelem területén is sok tenni való van a
községben. Mit kell ezen érteni?
Török Csilla:
Ezen a következőket érti. A gyermekvédelmi feladatokat az Alapszolgáltatási Központon
keresztül a családgondozó látja el. Az jogszabályi előírások szerint arra kellene a gyermekeket
ösztönözni, hogy az iskolába járjanak rendszeresen és ne az iskola mellé. Most már meg van
szigorítva a családi pótlék megvonásával jár. Az iskola már az első 10 óra mulasztás után
jelez, jeleznie kell. A 10 óra igazolatlan hiányzást pedig nagyon könnyen összelehet szedni,
akár 2 nap alatt is. És a képviselő-testület ilyen szempontból jó lenne ez ügyben felhívó
tevékenységet végezni ezzel kapcsolatban, hogy minnél szélesebb körben ez ismert legyen.
Tordai Judit:
Holládon van olyan gyermek aki nem jár iskolába?
Török Csilla:
Jelen pillanatban biztos hogy mindenhol van. Az, hogy az iskola nem tett jelzést az egy dolog.
Azonban az iskola jelez. Holládon is előfordul, de személy szerint nem mondhatom meg.
Eddig bizonyos óraszám felett hiányzás esetén az iskola szabálysértést feljelentést tett, és azt
elküldte a szabálysértési hatóságnak. 18 év a tankötelezettség, és van néhány olyan gyermek,
akinek férjhez menési szándéka van 18 év alatt, és nem jár iskolába. Ha férjhez megy, akkor
nincsen probléma, mert a házasságkötéssel nagykorúvá válik, és megszűnik a
tankötelezettsége.
Tordai Judit:
Holládi van gyermekvédelmis igaz? Akkor ő nem foglalkozik ezzel a kérdéssel ?

12

Török Csilla :
De ő foglakozik ezzel a kérdéssel. A gyermekvédelemről, minden évben beszámol a végzett
munkájáról.
Tordai Judit:
A gyermekvédelmis azon kívül, hogy bent ül az irodában, elmegy a családokhoz?
Török Csilla:
A problémás családokhoz. A jogszabályi előírások, a jelzőrendszeri jelzések alapján.
Tordai Judit:
Jó lenne, ha a gyermekvédelmis össze hivná a községben élő gyermekes családokat és
elmondaná nekik, hogy milyen fontosak ezek a dolgok. Akkor mindenki elmegy. Senki nem
tudná személy szerint, hogy kinek a gyermeke nem jár iskolába, és akkor ott elmondaná
ezeket a dolgokat. Ez jó dolog lenne, mert akkor meg is ismernék a családgondozót.
Mózes Marianna:
Az Alapszolgáltatási Központ vezetője is minden évben tart beszámolót. Javasolom a
testületnek, hogy amikor itt jelen lesz, térjen erre vissza a testület, és javasolja a vezetőnek,
hogy milyen felvetések vannak, és az alapján fogja irányítani majd az ő munkását.
Van-e még valakinek kérdése a témával kapcsolatban? Ha nincs, akkor szavazzanak, hogy
elfogadják-e az előterjesztésben foglaltakat.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
84/2010./XI.12./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község szociális ellátottságáról szóló
beszámolóban, és a szóbeli kiegészítésben foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Török Csilla körjegyző
4.) Napirend tárgyalása
2011.évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyása
Előadó: Török Csilla körjegyző
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
Mózes Marianna:
Meg kérdezi az előterjesztőt, hogy van-e kiegészíteni valója?
Török Csilla:
Az előterjesztés a Marcali Kistérség Többcélú Társulása belső ellenőrzési terve. 38 település
tartozik a Marcali kistérséghez, ebből Marcali város is. A kiküldött anyagból látszik, hogy 4
fő belső ellenőr végzi a munkát, az ütemterv alapján be van osztva, hogy a 2011.évben
melyek azok az önkormányzatok, amelyet az ütemterv alapján ellenőrzik. Minden évben
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mindegyik képviselő-testület ebb nem kerül bele, ha azonban a testület kéri, hogy belső
ellenőrzést, akár célvizsgálatot kér, akkor kérelemre a Marcali Kistérség Többcélú Társulása
ezt soron kívül elvégzi. A Társulási Tanács elnökének a kérése, hogy az ütemtervet a
képviselő-testület hagyja jóvá, mivel a a társulási tanács ülésén is tárgyalják, úgy válik
hatályossá, ha ezt minden képviselő-testület elfogadja.
Az ellenőrzési szempontok ismertetve vannak az anyagban. A belső ellenőrzést kötelező
feladata az önkormányzatnak. Arra nics anyagi lehetőség, hogy önálló belső ellenőrt
foglalkoztasson az önkormányzat, mert annak a költségei magasak, ezért társulásban végzi,
mert akkor a kistérségi társulás erre külön finanszírozást kap az államtól. Belső ellenőrt
esetleg körjegyzőségi szinten lehetne foglalkoztani.
Tordai Judit:
Hollád település mikor lesz legközelebb ellenőrízve?
Török Csilla:
Az ütemterv szerint 2011.évben nincs tervbe véve az ellenőrzés. A 2011.évi ütemtervben
szereplő önkormányzatok 2010.évben nem voltak ellenőrízve,
Tordai Judit:
Ha a képviselő-testület kéri, akkor le folytatják az ellenőrzést.
Török Csilla:
Igen, ha a képviselő-testület kéri.
Gaál Melinda:
Ez az ellenőrzés forgó rendszerű?
Török Csilla:
Igen, úgy kerül rá a településekre forgó rendszerben a sor.
Tordai Judit:
2-3 évenként ellenőrzik az önkormányzatokat?
Török Csilla
Igen.
Mózes Marianna:
Megkérdezi, hogy van-e valakinek még kérdése? Ha nincs akkor kérem szavazzanak, hogy
jóvá hagyják-e az ütemtervet?
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
85/2010./XI.12./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testüelte az Önkormányzat 2011.évi belső
ellenőrzésével a Marcali Többcélú Kistérségi Társulást bízza meg a trásulási megállapodás
alapján, a 2011.évi – Társulási Tanács által jóváhagyott –belső ellenőrzési ütemtervet
jóváhagyja.
Határidő: azonnal

14

Felelős: Mózes Marianna polgármester
5. Egyéb ügyek
5.1. Hollád Község Önkormányzata Somogy Megyei Önkormányzatok Munka-, és
Tűzvédelmi Társulásában való további tagságáról döntés
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
Mózes Marianna:
Az Önkormányzat az elmúl években is tagja volt, és jelenleg is tagja a Somogy Megyei
Önkormányzat Munka-, és Tűzvédelmi Társulásának. Minden alkalommal, minden évben
jöttek, ellenőrízték az épületeket, az érintés védelmet, a munkásokat felkészítették a
munkavédelemre. Akiknek kisgépkezelői tanfolyamot kellett végezni, el lett velük végeztetve,
mivel csak úgy dolgozhatnak vele, ha ezen tanfolyamuk meg van.
Tordai Judit:
Ha valaki olyan nyíri a füvet, akinek nincs meg a végzettsége, akkor mi van?
Mózes Marianna:
1 fő ilyen van. Ha valami történik, akkor egy az egyben a munkaadóját vennék elő.
Tordai Judit :
Ha a lábát lenyírja akkor mi van ? A védelmi dolgokra semmi felszerelésük nincs.
Mózes Marianna :
Tény és való hogy így van, volt rá példa, hogy olyan cipőben jöttek ami nem volt megfelelő.
Tordai Judit :
Ha egyszer nincs nekik olyan cipőt venni amiben füvet nyírhatnak ? Ő már egyszer
összeszedte egy embernek az ujját, amikor levágta fűnyíróval.
Mózes Marianna :
Annak örül, hogy az nem önkormányzati dolgozó volt. Továbbiakban meg kell beszélni, hogy
a képviselő-testület az önkormányzatnál alkalmazott embereknek milyen munkavédelmi
felszerelést bíztosit.
Tordai Judit :
Ezt meg kellene előzni.
Mózes Marianna :
Továbbra is megbízza-e a társulást az önkormányzat, benn akar-e maradni tagként, éves
költségről van szó. Ide is fizetni kell, társulásban van. Elvégzik a munkavédelmi oktatásokat,
az érintés védelmet megcsinálják.
Tordai Judit :
A munkavédelmi oktatásokat helyben végzik Holládon? Mennyibe kerül egy évben ez?
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Mózes Marianna:
Igen itt végzik Holládon. Minden évben kijött az úri ember és elvégezte. 53 ezer Ft az alap, és
ehhez jön a kistelephely + 13.400.- Ft. Itt at önkormányzat eleget tesz a kötelezettségének, és
ha esetleg lesz egy ellenőrzés, akkor nyugodtan áll elébe.
Tordai Judit:
Jó igaz, hogy megcsinálják a munkavédelmi oktatásokat, de az önkormányzat nem tartja be. A
munkavédelmi oktatáson biztosan elmondják, nem lehet tornacipőben füvet nyírni. Az
embereknek az egészsége a fontos. Ha egyszer valaki elvégzi ezt a tanfolyamot, és azért
jönnek ki, és az önkormányzat azért fizeti ki ezt a pénzt, akkor az emberekkel be is kellene
tartatni. Ha nincs pénzük cipőre, akkor az önkormányzat vásárolja meg, munkavédelemről
beszélünk.
Mózes Marianna:
Ezt a kell a képviselő-testülettel megbeszélni, hogy a munkaruházatot hogyan biztosítja a
munkásoknak.
Tordai Judit:
Szerintem elsődleges bármi előtt, hogy ha valaki neki áll az önkormányzatnak dolgozni, akkor
legyen megadva az a lehetőség, hogy úgy dolgozzék. Ha ki jönnek a munkavédelmisek és
meg mondják, hogy ez és ez kötelező, és megmondják, hogy csak az vághatja a füvet, akinek
megvan a kisgépkezelő, csak az vághatja, csak az kapálhat, meg hogy mit kell csinálni. És
hiába fizeti az önkormányzat ezt, hiába jók a konnektorok. Csak ha nem adja meg a
lehetőséget embereknek, csak elmegy és meghallgatja.
Mózes Marianna:
Visszatér az eredeti témához, kéri a testület véleményét arra vonatkozólag, hogy az
önkormányzat továbbra is maradjon-e tagja a társulásnak.
Török Csilla:
Megismétli az idei díj mértékét. A jövő évi díj nem ismeretes, az szerepel a tájékoztatóban,
hogy a KSH által közzétett hivatalos inflációval haladja meg az idei díjtételeket.
Mózes Marianna:
Kéri a testületet, hogy hozza meg a döntését.
A kévpiselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
86/2010./XI.12./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogy Megyei Közgyűlés
elnökétől a Somogy Megyei Önkormányzatok Munka-, és Tűzvédelmi Társulásával
kapcsolatosan érkezett megkeresésben foglaltakat megismerte, megtárgyalta.
A képviselő-testület továbbra is a Társulás tagja kíván maradni.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
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5.2. Vörösiszap károsultjainak megsegítése
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
Mózes Marianna:
Érkezett a Somogy Megyei Közgyűlés Elnökétől egy megkeresés, hogy ha tud az
Önkormányzat, akkor segítsen a vörösiszap katasztrófa károsultjainak valamennyi összeggel,
vagy valamilyen módon segíteni a települést. Kérdezi, hogy szándékában áll-e a képviselőtestületnek, hogy támogassa-e őket, mert javasolja, hogy támogassa, de meg kellene tárgyalni
hogy milyen összeggel járuljon hozzá a testület az iszapkárosultak támogatásához.
Gaál Melinda:
Mindenképpen pénzben gondolkozol?
Mózes Marianna:
Ha önkormányzati szempontból nézem, ha most tisztítószert adományozunk, azt is vásárolni
kell. Hogyha ruhaneműt, vagy tartós élelmiszert, akkor azt is vásárolni kell.Azt javasolja,
hogy adjon a testület egy bizonyos összeget, és azt utalják. A mai Somogyi Hírlap azt írja,
hogy rengeteg ruhaneműt adományoztak. A pénzbeni támogatás a legegyszerűbb amit
adhatnak. Mellette még ha a testület javasolja a faluban a gyűjtést is meglehet oldani. Ahogy
gondolja a testület.Ő pénzbeni támogatást javasol.
Tordai Judit:
Ki lehetne plakátolni a faluban is, van-e esetleg valaki aki adakozna. Végig járhatnák a
képviselők a falut.
Gaál Melinda:
Egyetért, hogy van-e esetleg aki szívesen adományozna.
Mózes Marianna:
Meg lehet oldani. Van-e más javaslat, hozzászólás. Akkor a testület végig megy a falun, és ki
adományoz, és ki mennyit ad. Az önkormányzat pénzbeni juttatást is adjon?
Tordai Judit:
Van lehetősége az önkormányzatnak?
Mózes Marianna:
Van lehetőség rá. Javasolja is a pénzbeni támogatás megállapítását, hogy ne maradjanak ki a
sorból. Egy bizonyos összeget adjon a testület.
Tordai Judit:
Ne azért adjanak, hogy ne maradjanak ki a sorból, hanem úgy érezzük, hogy segítsünk ezeken
az embereken.
Bellin Giovanni lakossági érdeklődő szót kér.
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Mózes Marianna:
Elnézést kér. Tájékoztatja a lakossági érdeklődőt, hogy a testületi ülés a testületnek szól. A
hallgatóság jelen lehet, ha szó kér és szót kap akkor beszélhet, ha nem akkor addig legyenek
szívesek hallgatni.
Török Csilla:
A képviselő-testület ülései nyilvánosak. Azon a hallgatóság, ahogy a polgármester asszony is
elmondta részt vehet, ha a hallgatóság soraiból valaki szót kér, és szót kap akkor szólhat
hozzá a képviselő-testület ülésén.
Először van a képviselőknek joga ahhoz, hogy elmondják a véleményüket a témáról,
amennyiben jelentkezik valaki, hogy szót kér a hallgatóság köréből, akkor kap szót, szólhat
hozzá a tárgyaláshoz.
Mózes Marianna:
Amiről szó van az tartós élelmiszer, konzerv. Minden községnek saját magának kell
elszállítani a helyszínre, ott kell felvenni a kapcsolatot.
Tordai Judit:
Valamelyik segélyszolgálaton keresztül kellene megoldani az elszállítást.
Mózes Marianna:
Nem tudja, hogy az egyes községek milyen mértékű támgotást adtak, de ő javasolna egy
50.000.- Ft-ot, ennyivel támogassa a testület, a költségvetéséhez mérten.
Megkérdezi, hogy van-e valakinek más javaslata?
Mózes Marianna megadja a szót Bellin Giovanni lakossági érdeklődőnek.
Bellin Giovanni lakossági érdeklődő:
Nem tudja, hogy ki hogy él a faluban, de mennek ő hozzá majdnem mindennap, hogy enni
kérnek. Vagy adjon pénzt, vagy adjon enni. Akkor miért kell pénzt adni, ha nem csinálnak
különbséget. Ha valaki akar segíteni, akkor ad ennyi. Ő nagyon szívesen végig megy a falun a
testülettel és megmutatja, hogy hol hiányzik a kenyér Holládon. Minden héten az ő kapujába
mennek kérdezni, hogy van-e kenyér.
Mózes Marianna:
Ő továbbra is azt javasolja a testületnek, hogy támogassák a rászorult községet.
Gaál Melinda:
Ha van rá akkor szerintem adjanak, nem szabad kilógni a sorból.
Mózes Marianna polgármester megadja a szót Kiss Mihály lakossági érdeklődőnek.
Kiss Mihály lakossági érdeklődő:
Hollád nem egy nagy község, nem is arról van szó, hogy az embernek beindul a lelkiismerete.
Úgy gondolja, hogy az 50.000.- Ft biztos valamennyire segítség, de az több száz millió,
milliard ami kellene, azaz 50.000.- Ft nem sokat segít. Lehet, hogy azzal az 50.000.- Ft-al egy
holládi lakosnak lehetne segíteni.Mindenhol kell a segítség, de nem biztos abban, hogy a
kolontáriakat kisegíti, lehet hogy helyben a faluban meg jó helyre kerülne. Ez a saját
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véleménye. Igazság szerint azokkal fizettetné meg akik miatt a katasztrófa történt. Ha
valakinek a községben szándékában áll akár csirkét adni az adhasson.
Tordai Judit:
Szerinte sokkal többet érnének el, ha elmennének azokhoz a holládiakhoz, akik többet
tudnának segíteni.
Mózes Marianna:
Megköszöni a véleményeket, de azért elmondaná az ő véleményét.
Amint látja a testület a televizíóban is, nagyon sokat próbálnak segíteni a katasztrófa sújtotta
településeken, és amikor megy a műsor idő alatt alul a képernyőn, hogy van aki 1.000.- Ft-ot,
vagy 2.500.- Ft-ot adott. Sok kicsi az sokra megy, Hollád kis község és tudják, hogy a község
helyzete sem fényes, de azon kellene lenniük, hogy az országban, sőt a világban is, ahol
katasztrófák vannak, és a kis segély szállítmányok összegyűlnek, azokkal segíteni. Nagyot
lehet várni, hogy adják a milliárdosok, biztosan azok is támogatják őket, de a sok kicsinek az
adománya is nagyon sokat számít. Nem akar semmit mondani, de történt egy olyan eset a
környékben, hogy karambolozott egy falugondnoki kocsi és totálkáros lett. A falugondnoki
auto tulajdonos község vezetője közzétette a megyében,sőt az országban, hogy nekik nincs
anyagi lehetőségük a kocsi felújítására, megvételére. Kérik a támogatást a szomszédos
községektől, a megyéből, és ezáltal tudták megvásárolni a használt, de másik falugondnoki
kocsit. Kérdezi, hogy kinek volt nagyobb szüksége, a mostani katasztrófa sújtotta területen élő
embereknek, vagy a falugondoki autót üzemeltető községnek.
Javasolja a község anyagi lehetőségeihez mérten 50.000.- Ft pénzbeni támogatás
megállapítását.
Megkérdezi, hogy van-e ennél magasabb összegre javaslat? Más javaslat.
Tordai Judit:
Az szeretné hozzáfűzni, hogy a baptista szervezet a károsultaknak adja az idei európai uniós
segélyeit. Kapnak segítséget. Teljesen mindegy, hogy ki mikor adott oda segítséget, de adnak.
Az szeretné a polgármester asszonytól megkérdezni, hogy csak azért adjon a testület
segítséget, hogy ne álljon ki a sorból, hogy Hollád is ott legyen, hogy adott, vagy azért, mert
akarunk adni. Ha akarunk adni, akkor ugyanúgy mint a templomnak összegyűjtötték a pénzt,
összetudnak gyűjteni 4 képviselő, vagy akár a polgármester is, végigjárhat a falun, és ha
mindenki ad aki tud adni, az ad, és azt fel kell ajánlani. Lehet, hogy igaza van a hozzászóló
Kiss Mihálynak, hogy lehet, hogy az az 50.000.- Ft valakit megment attól, hogy éhen haljon
Holládon, mert van ilyen. Nem kisebbségi, hanem rendes. Mivel felhívta a polgármester a
képviselők figyelmét, hogy lehet, hogy vannak olyan családok, akik nagyon nehéz helyzetben
vannak és nem a kisebbség között, mert a polgármester mindig azzal jön, hogy a kisebbség
megy kérni. Vannak olyanok, akik nem mernek kérni. Javasolja, hogy járják végig a falut,
azért vannak, hogy segítsenek a károsultakon. Akkor ne lisztet kérjenek, hanem kérjenek
200.- Ft-ot és meglátja a polgármester, hogy összejön.
Mózes Marianna:
Legmesszebb menőkig támogatja a képviselő asszony által felvetetteket. Menjen a képviselőtestület és kérje meg a lakosságot. Magának az önkormányzatnak, a községnek nem
kötelessége adni. Ő személy szerint úgy érezte, hogy bármikor Holládot is sújthat bármilyen
katasztrófa, villámcsapás, vagy akármi és Hollád is folyamodhatna az országban lévő többi
községbeliekhez, hogy valamilyen úton módon tudják-e Holládot támogatni.
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Tordai Judit:
Segítenek az embereken, de a polgármester mindig azt mondja, hogy az önkormányzatnak
nincs pénze, nincs fedezete, nincs semi. Akkor ők, reméli, hogy midenki felvállalja, hogy
végigjárják a falut. És ha megtakarítja az önkormányzat azt az 50.000.- Ft-ot, mert a
képviselők végigjárják a falut, mert szerinte össze lehet szedni. Azt nem mint Önkormányzat,
hanem Hollád község lakossága ajánlja fel. És lehet, hogy a 50.000.- Ft-al meg lehet valakit
menteni a faluban.
Mózes Marianna:
Végül is igaza van a képviselő asszonynak. A templomnak is volt gyűjtés.
Tordai Judit:
Véleménye szerint sokkal jobban rá vannak szorulva ezek az emberek, mintha bált
rendeznének a templomnak.
Mózes Marianna:
Megkérdezi, hogy más javaslat van-e? Ő marad az eredeti javaslata mellett, nem mondhatja
azt, hogy nem.
Kérdezi, hogy elfogadják-e?
Török Csilla:
Azt kérdezi, a polgármester asszony, hogy elfogadják-e, hogy pénzbeni támogatást kíván
megállapítani a testület az önkormányzat költségvetése terhére, ki van az mellett.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
87/2010./XI.12./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vörösiszap katasztrófa károsultak
részére pénzbeni támogatás megállapítását határozza el.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Mózes Marianna:
Szavazásra teszi fel a kérdést, ki ért egyet az 50.000.- Ft pénzbeni támogatás megállapításával
a vörösiszap károsultak javára?
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
88/2010./XI.12./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vörösziszap károsultak javára
50.000.- Ft pénzbeni támogatást állapít meg a 2010.évi költségvetési kiadásai terhére.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megállapított pénzbeni támogatás
összegét a Magyar Kármentő Alap 11794022-22222222 sz. számlájára utaltassa át.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

20

Tordai Judit:
Megkérdezi Gaál Melindától, hogy ha a pénzbeni támogatásról való döntést nem szavazata
meg, akkor a konkrét pénzösszeg megállapítását miért szavazta meg.
Gaál Melinda:
Ha már egyszer a testület úgy döntött, hogy pénzbeni támogatást ad, akkor az adandó összeget
ő is megszavazza.
Mózes Marianna:
Kérdezi, hogy ezen felül a testület tagjai elmenjenek-e gyűjteni, végig mennek-e a falun, és
megkérdezik, hogy ki mennyivel támogatja a károsultakat.
Szavazásra teszi fel a kérdést.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozta az
alábbi határozatát:
89/2010./XI.12./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a képviselő-testület
tagjai a községet végigjárva, a lakosság körében gyűjtést végezzenek a vörösiszap károsultak
javára.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
5.3. Sifter Aranka önkormányzati képviselő összeférhetetlenségi ügye
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
Mózes Marianna:
Tordai Judit képviselő beadványt nyújtott be ő hozzá, hogy vizsgálja ki, hogy Sifter Aranka
önkormányzati képviselő összeférhetetlenségét, mivel tudomása szeirint munkaviszonyban áll
az adott hivatalnál, ahol képviselőnek választották meg. Az előterjesztést mindenki
megkapta.
Átadja az Ügyrendi Bizottság elnökének a szót a továbbiakban.
Gaál Melinda:
Az Ügyrendi Bizottság a beadványban foglaltakat megvizsgálta. Ismerteti a bizottság
megállapításait. Sifter Aranka közcélú foglalkoztatás keretében van foglalkoztatva az
önkormányzatnál. Az Ügyrendi –bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a fennálló
közcélú foglalkoztatás és az önkormányzat képviselői megbízatása Sifter Arankának nem
összerférhetetlen.
Tordai Judit:
A Sifter Aranka a Munka Törvénykönyve szerint van foglalkoztatva.
Az Önkormányzati Főosztály Főosztályvezetője az ő részére azt írta, hogyha a Munka
Törvénykönyve szerint van a foglalkoztatása, akkor fennáll az összeférhetetlenség. Dr.
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Bekényi József főosztályvezető írta. Köztisztviselő, közalkalmazott, és a munka törvényve
szerint foglalkoztatott nem lehet képviselő. A munka törvénykönyvében bent van, hogy aki
ott ahol képviselő, nem lehet alkalmazott, és ezt a minisztériumban is megnézték.
Gaál Melinda:
Szavazásra bocsátja a képviselő-testületnek határozati javaslatot.
Sifter Aranka:
Bejelenti személyes érintettségét, és hogy a szavazás során tartózkodni fog.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett meghozta
az alábbi határozatát:
90/2010./XI.12./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2000.évi XCVI.törvény 9.§.(3)
bekezdésében megállapított hatáskörében Sifter Aranka 8731 Hollád, Petőfi Sándor u.47.sz.
alatti lakos helyi önkormányzati képviselői megbízatása és a holládi Önkormányzatnál
fennálló foglalkoztatása összeférhetetlensége tárgyában meghozta az alábbi
h a t á r o z a t o t:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sifter Aranka 8731 Hollád, Petőfi
Sándor u.47.sz. alatti lakos helyi önkormányzati képviselői megbízatása és a holládi
Önkormányzatnál fennálló foglalkoztatása NEM ÖSSZEFÉRHETETLEN.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálatát – jogszabálysértésre
hivatkozással - a határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül lehet kérni a Somogy
Megyei Bíróságtól.
indokolás
Tordai Judit 8731 Hollád, Fő u.35..sz. alatti lakos Sifter Aranka 8731 Hollád, Petőfi Sándor
u.47.sz. alatti lakos helyi önkormányzati képviselő képviselői megbízatásának, a Holládi
Önkormányzatnál fennálló foglalkoztatás között fennálló összeférhetetlenség kivizsgálását
kezdeményezte a polgármesternél. A 2000.XCI.tv. 9.§.-a értelmében a polgármester az
Önkormányzat hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint a
kezdeményezés kivizsgálását átadta az Ügyrendi Bizottságnak.
Az Ügyrendi Bizottság a kezdeményezésben foglaltakat, Sifter Aranka holládi
Önkormányzatnál fennálló foglalkoztatását, valamint a 2000.évi XCVI.tv. 5.§.-§-7.§.-ában
meghatározott összeférhetetlenséggel kapcsolatos előírásokat megvizsgálta, és a határozat
rendelkező részében foglaltak szerint határozott.
A képviselő-testület hatásköre a 2000.évi XCVI.tv. 9.§.(3) bekezdésén alapul. Határozatát a
2000.évi XCVI.tv. 5.§.-7.§.-ai alapján hozta meg. A jogorvoslatról történő tájékoztatás a
2000.évi XCVI.tv. 10.§.-án alapul.
Határidő: azonnal
Felelős: Gaál Melinda Ügyrendi Bizottság elnöke
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5.4. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatott könyvtáros, megbízási díjas szerződése
felmondására irányuló bejelentése
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
Mózes Marianna:
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a települési a könyvtárosi feladatokat megbízási szerződés
alapján ellátó személy írásban jelezte a képviselő-testület felé, hogy a megbízást 2010.év
november hó 30.napjával felmondja. Mivel ő nem lesz, így valakinek a képviselő-testületnek
át kellene adni ezt a feladatot. Van a meglévő könyvtár, amely csatlakozott a mozgó könyvtári
tevékenységhez, az önkormányzat fizeti a könyvtáros megbízási díját. Javasolná a testületnek,
hogy Gaál Melindának adja át a testület ezt a könyvtárosi állást, mivel az Örök Fiatalok
Holládért Egyesülete is ott van abban az épületben, nem beszélve arról, hogy van egy
pályázat, az IKSZT-s pályázat, a Melinda úgyis többet ott fog tartózkodni, meg szerinte
alkalmas is lenne rá. Javasolja, hogy a könyvtárosi megbízatást adja át a testület a részére.
Tordai Judit:
Semmi baja a Gaál Melindával, de ő már kap tiszteletdíjat. De lehet, hogy a faluban van egy
olyan aki nem buta, és ő neki is jó lenne az a 4-4.500.- Ft, nem tudom mennyi a tiszteletdíj.
Könyvtárosnak nagyon jó lenne, ő azt az illetőt ajánlja. Vagy hirdesse meg a képviselőtestület.
Mózes Marianna:
Ezt a tiszteletdíjat azért is javasolta a Melindának, mivel köztudott, hogy készülőben van ez
az IKSZT-s pályázat és abban vállalni kellett, hogy biztosítani kellett a könyvtárnak a
működtetését. Ő arra az időszakra gondolt, amíg az IKSZT elkezd működni.
Tordai Judit:
És mikor kezdődik el annak a működése.
Gaál Melinda:
Jövőre.
Tordai Judit:
Így van, nem lenne jó valakinek ez az 4.000.- Ft?
Mózes Marianna:
Ő úgy érzi, hogy alkalmasnak alkalmas lenne rá.
Tordai Judit:
Ő nem azt mondja, hogy nem alkalmas rá.
Mózes Marianna:
Ez az ő javaslata volt. Ha van valakinek más javaslata? Tordai Juditnak más javaslata van.
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Gaál Melinda:
És ha meg less hirdetve és jelentkeznek rá, akkor is mindenképpen csak a pályázat
megkezdéséig alkalmazható. Semmi akadálya szerinte annak hogy meghirdessék, de
mindenképpen határozott időről van szó.
Török Csilla:
A megbízási szerződés polgárjogi jogviszonyt eredményez, a Ptk. szabályozza, adott feladat
ellátására, adott időtartamra az illető megbízva. A képviselő-testület ezt ha helyileg meg is
hirdeti, a www.kszk.gov.hu honlapon nem kell meghirdetni. Ez nem közalkalmazotti és nem
köztisztviselői állás.
Tordai Judit:
Itt minden meg van oldva önkormányzaton belül, és a faluban is laknak többen.
Sifter Aranka:
Csak ha lejár az a bizonyos idő, akkor az helyett majd mast kell alkalmazni?
Tordai Judit:
Az előre meg kell mondani, hogy csak arra a meghatározott időszakra. Mindenkit
elbocsáthatnak akár holnaptól, nem biztos a munkája senkinek. Az látja, hogy semmi nincs
figyelembe véve a holládi lakosok szempontjából, csak itt oldják meg egymás között, akkor
minek a képviselő-testület, minek az önkormányzat, ha csak bent az önkormányzati épületben
vannak megoldva a dolgok. Név szerint említ egy holládi állampolgárt, aki nagyon művelt,
intelligens, olvas könyveket, annak nem lenne jó az a 4 ezer forint 3 hónapra?
Sifter Aranka:
Ő egy másik személyt javasolna ezen feladat ellátására.
Tordai Judit:
Itt arról beszél, hogy lehet hogy az a 4.000.- Ft valakinek megélhetési lehetőséget nyújt. A
Sifter Aranka képviselő által javasolt személy iskolába jár. Senki nem mondta azt, hogy a
Gaál Melinda képviselő nem lenne alkalmas a feladat ellátására. Ő azt mondja, hogyha
megszűnt egy könyvtárosi állás, akkor valaki olyan menjen oda, akinek az a 3-4 hónap is
segítség. Mivel a testület a faluért van és nem az önkormányzatért.
Azért van a testület, hogy dolgozzon, ha valaki azért lett képvsielő, vagy polgármester, hogy
bent üljön az önkormányzatnál, és elbeszélgesse, elülje az időt, abból nem lesz megoldva
semmi, ez felelősség. Ha a képviselő-asszony lenne, akkor is át kell venni a könyvtárat, vagy
csak úgy odaadja neki a képviselő-testület? A képviselő asszony kapja a képviselői
tiszteletdíját, a munkaügyi központtól is kap valamilyen támogatást.
Gaál Melinda:
Nem kap munkanélküli ellátást.
Tordai Judit:
Jó. Akkor meg fogja kapni a bizottság elnökeként a díjat, és az édesapja is keres, a családban
van bevétel.
Gaál Melinda:
Visszautasítja a képviselő asszony személyeskedését.
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Tordai Judit:
Ez nem személyeskedés. A családi állapota a képviselő ez.
Bellin Giovanni lakossági érdeklődő közbeszól az ülés menetébe. Kéri, hogy az utolsó 10
percben elhangzott minden szó pontosan kerüljön a jegyzőkönyvbe.
Török Csilla:
Azért a megy a magnó.
Bellin Giovanni lakossági érdeklődő:
Ha lehet kér egy másolatot az utolsó 10 perc magnó felvételből.
Török Csilla:
A jegyzőkönyvet megfogja kapni másolatban.
Mózes Marianna:
Felkerül a honlapra is.
Török Csilla:
Ha valaki karbantartja a honlapot, kell valakit keresni.
Tordai Judit:
Semmit nem tud az IKSZT pályázatról, de ha megindul ez a pályázat ott is kinek lesz
munkahelye, 1 személynek.
Török Csilla:
Határoznia kell a képviselő-testületnek a megbízási szerződés megszüntetéséről, és a
továbbiakat majd utána.
Mózes Marianna:
Szavazásra teszi fel a kérdést, hogy kiért egyet a megbízási jogviszony megszüntetésére
beadott kérelemben foglaltakkal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
91/2010./XI.12./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Simon Györgyné megbízási
szerződés alapján könyvtárosi feladatokat ellátó könyvtáros kérelme alapján, a holládi
Önkormányzat és közötte fennálló megbízási szerződés 2010.év november hó 30.napjával
történő felbontásához hozzájárul, a szerződés felmondásáról szóló bejelentését tudomásul
veszi, elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
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Mózes Marianna:
Továbbiakban kérdezi a testületet, hogy milyen formában kívánja a könyvtár vezetését
megoldani a testület. Kijelölt személy, pályázatatás formájában, vagy lenne egy harmadik
javaslata, a testület egyelőre zárja be a könyvtárat.
Javasolja a testületnek, hogy megbízási szerződéssel a Gaál Melinda lássa el a feladatot.
Gaál Melinda:
Nem járul hozzá a továbbiakban ahhoz, hogy személyéről nyílt ülésen folytatódjon a
tárgyalás.

Tordai Judit:
8 év után egy polgármester tudhatná, hogy hogyan kell szavazni. Nem félek megmondani. Ő
50 év után csinálhat problémát, mindenki bakizhat.
5.5. Tordai Judit képviselő beadványának tárgyalása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(A beadvány jelen jkv. mellékletét képezi.)
Mózes Marianna:
A képviselő asszony egy több pontból álló beadványt nyújtott be, melynek kéri a
megtárgyalását, illetve kérte azt is, hogy a hirdetőtáblára kerüljön kifüggesztésre.
Megkérdezi a testület tagjait, hogy pontról pontra menjenek-e rajta végig, vagy van-e
valamilyen más javaslatuk.
Sifter Aranka:
Menjen rajta végig a testület pontról pontra.
Mózes Marianna:
Menjen végig a testület pontról pontra, hogy kinek mi a javaslata, vagy észrevétele.
a.)Falubusz
Mózes Marianna:
Szeretne valamit hozzáfűzni.
Tordai Judit:
Bocsánat, az egész ülés úgy van mindig, hogy a polgármester előre megmondja mindig, hogy
mit szeretne.
Tudja, hogy a polgármester is képviselő, lehetséges-e, hogy először a képviselők mondják el,
hogy mit szeretnének, most már másodszor van ülésen, és mindig azt hallja, hogy “a
polgármester ajánlja, a polgármester szeretné, a polgármester akarja”. Kérdezi a jegyzőt, hogy
lehetséges-e, hogy a képviselők mondják el először, hogy mit szeretnének?
Török Csilla:
A polgármester hívja össze a képviselő-testület ülését. A napirendeket. Az SZMSZ szerint a
elsőként a napirend előterjesztőjét illeti meg a szó. Utána mondják el a képviselők a
véleményeiket, javaslatainat.
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Mózes Marianna:
Falugondnoki buszra pályázni lehetett az elmúlt években. Jelenleg pályázati lehetőséget nem
tud. Önerőből az önkormányzat ezt megvásárolni jelenleg megvásárolni nem tudja. Nem azt
mondja, hogy erről a témáról a testület ne gondolkodjon, hogy a témát vesse el teljesen,
bármikor ha úgy adódik megpróbálhatja az önkormányzat. Ha olyan pályázati kiírás van. A
falugondnokot meg kell pályáztatni. Azzal tisztában kell lenni, hogy egy falugondnok
fenntartása nem kis összegbe kerül. Lehetne, hogy a községnek job lenne, ha ezt valamely
községgel társulásban oldaná meg.
Ha úgy gondolja a testület, akkor ezt a kérdést tartsa függőben, és ha lesz egy olyan pályázat,
és lesz hozzá megfelelő önkormányzati önerő, akkor próbálja meg a testület és pályázza meg.
Sifter Aranka:
Ez a falubusz az iskolásokat is szállítaná?
Mózes Marianna:
Az iskolások iskolába történő szállítása meg van oldva évtizedek óta a VOLÁN járatokkal. A
községbe bejövő autóbuszok a diákokat is szállítják, ha ezeket elviszi a falugondnoki busz,
akkor feltehetően lecsökken az utaslétszám, és a VOLÁN-nak nem lenne ez megfelelő.
A falugondnoki busznak nem az iskolások szállítása az elsődleges feladata.
Tordai Judit:
A szociális feladatok ellátása is.
Török Csilla:
Vásárolhat az önkormányzat egy járművet, amelyet saját erőből tart fenn, sofőrrel, vagy alapít
egy falugondnoki szolgálatot, amelyre van állami támogatás. Van lehetősége arra is az
önkormányzatnak, hogy megvásárolja önerőből a falugondnoki gépjárművet, és létrehozza a
falugondnoki szolgálatot.
Ismerteti a falugondnoki szolgálattal kapcsolatos előírásokat, valamint a falugodnok
képesítési előírásait, a falugondnok által ellátandó feladatokat.
Itt a környékben az egyik szomszédos település az elmúlt 7 év alatt többször pályázott
falugondnoki gépjárműre. Tavaly sikeres lett 1997-ben kapott szintén pályázati úton egy
gépjárművet.
Tordai Judit:
A környéken nagyon soknak van ez a lehetőség, hogy van falugondnoki busza,
Balatonújlakról az iskolásokat és az óvodásokat is szállítja.
Holládon a közlekedés problémás. Az, hogy az óvodás gyermekeket reggel felteszik a buszra,
nem hiszi, hogy szívesen felteszik az óvodás anyukák. Olyan buszra, ahol pedofil bármikor
felszállhat a buszra. A faluban nincs mindenkinek gépjárműve, nem tudnak elmenni
bevásárolni, fizetni kell nekik érte. Bármi történhet idősekkel. Annyiszor találkozik bevásárló
központokban falubusszal, elhordják bevásárolni az embereket. Hollád településről nagyon
nehezen mennek el az emberek. Ha van pályázati lehetőség, akkor meg kell próbálni.
Sifter Aranka:
Igaza van a képviselő asszonynak, hogy a gyermekek felügyelet nélkül mennek a buszon.
Mózes Marianna:
Szót ad Bellin Giovanni lakossági érdeklődőnek.
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Bellin Giovanni lakossági érdeklődő:
Nehéz az élet Holládon kocsi nélkül. A másik, hogy nem kötelező egy falubuszt venni, a
környéken a másik falvaknak mindenkinek van. Lehet együtt csinálni valamit, nem kötelező
venni. Nem kötelező mindennap. Szerinte hetente, vagy minden második héten. Tikos itt van
2 km. Meg kell keresni a polgármestert, hogy lehetséges-e.
Tordai Judit:
Meg lehetne kérdezni ezt a bevásárlás témát.
Mózes Judit:
3 év van gépjárműve, azelőtt mindig autóbusszal járt dolgozni, reggel fél hatkor kelt,
szombaton az 5 órai busszal ment, és nem variált, eljutott és dolgozott.
Tordai Judit:
Gyerekekről és öregekről beszélt. Az öregek eljárnának bevásárolni, gyógyszert kiváltani.
Mózes Judit:
Mindenkinek van családja. Neki mivel boltban dolgozik, ha odaszólt valaki, akkor nagyon
szívesen hozott neki ami kellett.
Tordai Judit:
És ha nincs? Nem mindenki telefonálgat. A képviselő asszony még fiatal és van lehetősége,
van anyagi körülménye. Elmehet Balatonszentgyörgy, elmehet csavarogni, elmegy bárhova.
Itt arról beszélünk, hogy itt vannak olyanok akiknek ide kell jönni a családjának, hogy elvigye
a TESCO-ba bevásárolni. Ott van sok szülő, akinek mast kell megkérnie arra is, hogy eltudjon
menni szülői értekezletre. Szívességből senki nem tesz semmit, akkor már úgy érzi aki kér,
hogy tartozik valakivel.
Ő is hordta már az ő gépjárművével a fél falut. Azt mondja, hogy az embereknek adják meg a
lehetőséget arra, hogy legyenek önállóak, és eltudjanak menni bevásárolni, és ne az legyen,
hogy telefonálgatni kelljen a családtagjaiknak.
Gaál Melinda:
A LEADER-en belül legközelebb márciusban, illetve májusban lesznek pályázati kiírások,
akár falubuszra is. Kérdezi a körjegyzőtől, hogy van-e arra lehetőség, hogy az önkormányzat
beszerezzen egy kisbuszt pl. az UMVP pályázatok, és azon foglalkoztatnak egy embert,
ahhoz is szükséges a falugondnoki képesítés?
Török Csilla:
Függ attól is, hogy milyen feladatokat lát el. Ha normativ támogatást akar az önkormányzat,
akkor létre kell hozni a falugondnoki szolgálatot, és megfelelő képesítéssel rendelkező embert
kell alkalmazni.
A támogatás felhasználását ellenőrzik, különböző nyilvántartási
kötelezettsége van a falugondnok.
Ha vesz egy kisbuszt, és létrehozza a falugondnoki szolgálatot, megfelelő képesítésű
falugondnokot alkalmaz, akkor van állami támogatás, ha vesz egy kisbuszt, alkalmas egy
sofőrt, akkor teljes önerőből kell finanszírozni mindent.
Mózes Marianna:
Szót ad Kiss Mihály lakossági érdeklődőnek.
Kiss Mihály lakossági érdkelődő:
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Az, hogy valaki elintézze a dolgait, autóbussza a közlekedés Holládról katasztrófális. Egy
falubusz azért is fontos, mert sok mindenre használható. Rendezvények el lehet vele
közlekedni. Ő a maga részéről szívesen elvégezne egy falugondnoki tanfolyamot.
Mózes Marianna:
Nem vetette el a falugondnoki busz kérdését. A jövőben ha less pályázat akkor mindenképpen
meg kell próbálni, de javasolná, hogy esetleg társulni kellene egy olyan községgel akinek még
nincs, mert gazdaságosabb lenne.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
92/2010./XI.12./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a falugondnoki gépjármű
beszerzésének kérdését nem veti el. A képviselő-testület keresi a pályázati lehetőségeket,
kiírt pályázat esetén pályázatot nyújt be.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
b.) A közterületek fűnyírása a házak előtt ( ne a lakosságnak kelljen ezt elvégezni, mivel sok
idás ember van, és a fiatalok megélhetési gondok miatt is nehezn tudnának fűnyírógépet
venni):
Mózes Marianna:
Megkérdezi a testület, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatos hozzászólása, véleménye.
Tordai Judit:
Ezt azért kéri, mert nagyon sok olyan ember van, akinek nincs pénze fűnyíróra és nagyon sok
olyan idős ember van, aki nem tudja elvégezni ezt a munkát, és közterületről van szó.
Mózes Marianna:
Ha az egész faluban nyírnák a füvet a dolgozók, akkor nem tudja, hogy elég lesz-e ennyi
ember ide. Elég nagy területen fekszik ez a Hollád. Mire az egyik végén elvégeznének,
addigra a másik végén már újra kellene kezdeni, mert annyira megnő a fű.
Tordai Judit:
Elég lenne. Fel tudja ajánlani az ő családja részéről, hogy a nem parkosított területet, tehát
ahol nincs fa ingyen, munkadíj nélkül bevállalják traktorra, ha az segítség.
Mózes Marianna:
Rigóné Baranyai Beatrix pénzügyi főelőadót felmenti az ülés további hallgatása alól.
Tordai Judit:
Sokszor mondják, hogy az emberek, hogy a polgármester ne tud munkát adni nekik.

Mózes Marianna:
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Ebben az időszakban kevesebb a munka, mivel esőzés van, nem lehet őket beleküldeni az
árokba dolgozni. Egyedül ami munka lenne, az a falevelek összegyűjtése. Nyáron
folyamatosan van munka.
Tordai Judit:
Nagyon sok kisfaluban, pl. Sávolyon és Szegerdőn az önkormányzat nyírja az ingatlanok
előtti közterületeken a füvet.
Hányan dolgoznak nyáron bent az önkormányzatnál?
Török Csilla:
Változó. Ugyanis az “Út a munkához program keretében” kötelező volt meghatározott ideig
foglalkoztatni a rendelkezés állási támogatásra jogosultakat.
Tordai Judit:
Azt látja, hogy Holládon a lakosságnak kell füvet nyírni. Ő kéri, hogy változtasson rajt az
önkormányzat. Kint az utcán a házak előtt le kell a füvet nyírni, mivel nagyon sok idős ember
lakik a faluban.
Török Csilla:
Rendelet módosítást igényel.
Gaál Melinda:
Ha Holládon végig mennek, akkor különböző útszakaszok vannak. Pl. a Fő utcában az út
melletti részt le lehetne kaszálni, de arról volt szó, hogy ez milyen sok munka és mennyi
munkást igényel. Az időt meg lehetne azzal spórolni, hogy a Petőfi utcai széles árkot le
lehetne permetezni egy évben többször, ahányszor kívánja a gaz. Azt az időt meg lehetne
spórolni. Mert a Petőfi utcában többnyire megoldják az emberek a kaszálást a házak előtt.
Olyan kiakalítás van, hogy van a széles árok, és ott napokig eldolgozgatnak a munkások. Az
ott dolgozó emberekkel szinte semmi mást nem tudott a fizikumok miatt végeztetni.
Tordai Judit:
Felajánlja az árokásó használatát is. A gázolaj költséghez kér valamennyi hozzájárulást.
Az egyéb fűnyírózásokat ugyanúgy felajánlja, csak ne az embereknek kelljen nyírni a füvet.
Mózes Marianna:
Valóban van pár község akik bevállalták, hogy fűnyírozzák a közterületeket, az utcákat. Szép
is, elismeri. De amikor az emberektől a kötelességtudatot elveszik, hogy azt megcsinálják, hát
nem tudja. Tudom idős lakosság is van, van hozzátartozója. Nagyon kevesen vannak akik
annyira egyedülállóak, hogy nincs olyan hozzátartozója aki ezt megcsinálná,
elvégezné.Amikor a hozzátartozó megérkezik, és csak a valamiért jön haza látogatóba, az
próbálna valamit visszasegíteni az idő szülőnek. Volt rá példa, hogy az önkormányzat
megnyeste az ingatlanok előtt a fákat, annyit kért az önkormányzat a tulajdonosoktól, hogy
azokat onnan az utcáról takarítsák el. Tud olyan fiatalt aki ott lakik az idős nagyszülővel, és
mégis az idős nagyzsülő húzkodta be a faágakat, mert a fiatal arra sem volt képes, hogy ezt
megtegye. Ahol nem tudták megoldani, ott az önkormányzat dolgozó el is hordták az ágakat.
Ő úgy gondolja, hogy csak a kötelességtudatra próbálja meg a lakosságot rávezetni.
Javasolja, hogy mérje fel az önkormányzat, hogy ki tart igényt a fűnyírás elvégzésére, és őket
kellene segíteni.
Tordai Judit:
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Nem kötelességtudatról van szó. Hanem ha valaki hétvégén hazajön meglátogatni az idős
szüleit, akkor a szüleivel tölthesse az időt, és ne fűnyírással kelljen töltenie. Holládon nagyon
nagy segítség lenne az embereknek, és nem hiszi, hogy ezt nem lehetne megoldani. Tőle senki
nem kérte senki, hogy a fák ágait takarítsa le, hanem a levágott fát csak úgy belökte az
önkormányzat tavalyi évben az udvarára. Nem kérte meg senki az előző években sem, és
mikor hazament csak azt látta, hogy be van dobálva az udvarára. Nem kötelezheti a
gyermekeit, hogy azért jöjjenek el Holládra, azhelyett, hogy vele legyen füvet kelljen neki
nyírni. Minden családban van aki nem foglalkozik a családjával. Ő javasolja a rendelet
módosítását. Ő felajánlja a segítségét.
Mózes Marianna:
Az egy dolog, hogy a képviselő asszony a felajánlott igyen munkát elvégzi. Azonban, ha
elromlik az a gép akkor mi van? Ki javíttatja meg.
Tordai Judit:
Akkor megcsináltatja. Köt egy szerződést amelyben elvállalja a munkát, és lefekteti, hogy
amennyiben elromlik a gép az az ő költsége. Éveken keresztül takarítja a hegyi utakat. Ha
nem kell a felajánlása Holládnak, akkor a testület csinálja ahogy akarja.
Gaál Melinda:
Érdeklődik, hogy mivel nem a Fő utcában lakik nem ismeri annyira a dolgokat, a Fő utcában
mi tartozik bele a kötelesség tudatba. Az árok mindkét oldala?
Török Csilla:
Annak, hogy a rendeletben szabályozva lett, hogy az ingatlanok területet az ingatlan
tulajdonosnak kell fűnyírozni, jogszabályi alapja van. Az egy dolog, hogy több
önkormányzatnál nem kötelezik erre a lakosokat, hanem az önkormányzat elvégzi a feladatot.
Mózes Marianna:
Szót ad Bellin Giovanni lakossági érdeklődőnek.
Bellin Giovanni lakossági érdeklődő:
Tudja, hogy a közterületeken kötelező a fűnyírása. A szomszédjában egy dzsungel van, ő
vágta le a nyáron is, tele van siklóval. Ő nem szereti a siklókat. Ha van egy törvény, az
mindenkire vonatkozik.
Török Csilla:
Akinek rendezetlen a területe azt fel kell szólítani a rendeletben foglalt előírások betartására,
amennyiben azt nem tartja be úgy a rendelet alapján szabálysértési bírsággal lehet sújtani. A
külföldiekkel nehezebb a helyzet. Ott ha nem végzik el a feladatot, szabálysértési eljárást,
mivel Magyarországi lakóhellyel nem rendelkeznek, a hatóság nem tud lefolytatni. Nekik le
kellene kaszáltatni a területeiket, kiszámlázni, és ha nem fizetik meg a számlát, ha egy
bizonyos összegű tartozást elért, akkor rá kell terheltetni az ingatlanra.
Mózes Judit:
Érintett a lakossági hozzászólásban, elmondja, hogy általában leszokták nyírni a füvet.
A lakossági hozzászóló és Mózes Judit képviselő összevitatkozott.
Török Csilla:
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Kéri, hogy személyeskedésbe ne menjen át a beszélgetés.
Mózes Marianna:
Nagyon hosszú időt venne igénybe a beadvány tárgyalása így hogy a lakosság szinte
mindenhez hozzá kíván szólni. Ezt a közmeghallgatáson kellene megtenni. Javasolja a
bedvány további pontjaiban foglaltakat tárgyalását elnapolni a közmeghallgató ülésre.
Török Csilla:
Képviselő-testületi ülés van jelenleg, ez az ülés már átment “közmeghallgatásba”. Javasolja a
testületnek, hogy a beadvány tárgyalásának elnapolásáról határozattal döntsenek.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
93/2010./XI.12./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tordai Judit képviselő beadványában
foglalt előterjesztések tárgyalását - annak 3.) pontjától kezdődően – elnapolja. A képviselőtestületben a beadványban foglaltak tárgyalását a közmeghallgató ülésén folytatja tovább.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
5.6. Bellin Giovanni és Tordai Judit képviselő beadványainak tárgyalása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(A beadvány jelen jkv. mellékletét képezi.)
Mózes Marianna:
A beadványban foglaltak az ő személye ellen irányulnak, a személyes érintettségét bejelenti.
Az ülés vezetését átadja az Ügyrendi Bizottság elnökének.
Gaál Melinda Ügyrendi Bizottság elnöke az ülés vezetését átveszi. Az ülés továbbra is
határozatképes, az ülés folytatódik.
Gaál Melinda:
Ismerteti Bellin Giovanni panaszát a polgármester ellen.
Kéri a képviselő-testület véleményét.
Tordai Judit:
Bejelenti a személyes érintettségét, mivel a panasztevő a hozzátartozója. Az ülésről távozik
A testület ülése továbbra is határozatképes, az ülés folytatódik.
Gaál Melinda:
Nem tud állást foglalni Bellin Giovanni panasztevésében, mivel nem volt jelent. Nem tudja mi
az igazság alapja. Meghallgathatja az egyik felet, meghallgathatja a másik felet, de mivel nem
volt jelen nem tud állást foglalni.
Sifter Aranka:
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Nem ért egyet a panasszal, mert a számítógépet amit a polgármester asszony családtagja is
használt, sok más fiatal is használta korábban. Főleg vizsgaidőszakban.
Bellin Giovanni lakossági érdeklődő, panasztevő:
Nem az a baj, ha ez legális. Az a kérdés, hogy legális-e az, hogy az önkormányzat
számítógépét más is használhatja.
Az ülésről távozik.
Tordai Judit képviselő az ülésre visszaérkezik.
Az ülés továbbra is határozatképes, az ülés folytatódik.
Mózes Marianna:
Véleménye szerint a beadványban foglaltak nem a valóságot tükrözik. A beadvány benyújtója
a kérdéses időpontban nem volt kint a hivatal előtt.
Tordai Judit:
De kint volt a hivatal előtt.
Mózes Marianna:
Többen voltak kint az utcán, és nem volt kint a bejelentő.
Tény hogy a leánya ott ült a hivatali számítógép előtt. Ő nem küldte el a képviselő asszonyt a
géptől. Mert amikor ő megkérdezte a leányától, hogy fent van-e a neten, erre válaszolt a
leánya, hogy igen. A képviselő asszony megkérdezte, hogy megnézne-e neki egy
telefonszámot. Az ő leánya megnézte, és kinyomtatta. A képviselő asszony azt mondta, az
önkormányzati gép milyen gyors. Erre ő válaszolt, hogy igen, ez valamivel gyorsabb mint az
övé otthon. Mondta a képviselő asszony, hogy a körjegyző mondta, hogy a képviselői
munkája végzése érdekében bármikor használhatja a hivatali gépet. Ő válaszolt, hogy igen
bármikor használhatja.
Tordai Judit:
A polgármester asszony ezt nem mondta, hanem azt mondta neki, hogy jobban tenné, ha a
közösségi helységben használná a gépet. Nyugodtabban dolgozna ott. A polgármester
folyamatosan megengedte az önkormányzati gép használatát a kívülállók részére.
Folyamatosan látta, hogy jöttek többen a polgármester asszony leánya, az egyik képviselő
asszony fia. Jöttek egyedül, kinyitották az ajtót. Úgy gondolja, hogy ő is szól a kisfiának,
hogy ha neki is kell dolgoznia a gépen, hozza magával és dolgoznak a hivatali gépen.
Javasolja a testületnek, hogy írják le határozatban, hogy a polgármester irodájában elhelyezett
számítógépen a Hollád lakossága bármikor igényelheti a kulcsot, és szülői felügyelettel
jöhetnek, mert akkor itt erről van szó. Nem hivatali időben, hanem hivatali időn kívül. Ez meg
lett engedve. Ő nagyon szívesen dolgozik otthon, de olyan lassú otthon az internet, hogy fél
napjába került, hogy két lapot megnézzen.
Török Csilla:
A hatályos jogszabályi előírás szerint a képviselőnek a képviselői munkájának végzéséhez
kell biztosítani a feltételeket.
Mózes Marianna polgármester bejelenti, hogy neki halaszthatatlan hivatalos ügyben el kell
távoznia a Marcali Önkormányzathoz.
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Török Csilla:
A polgármester akadályoztatása esetén az ülés vezetését az alpolgármesteri tisztség
betöltetlensége esetén az Ügyrendi Bizottság elnöke látja el.
Mózes Marianna:
Az Ügyrendi Bizottság Elnöke részére az ülés vezetését átadja, az ülésről távozik.
A testület ülése továbbra is határozatképes, a megválasztott 5 fő települési képviselőből 4 fő
jelen van, az ülés folytatódik.
Gaál Melinda Ügyrendi Bizottság elnöke:
Szót ad Bellin Giovanni lakossági érdeklődőnek., Utána pedig Kiss Mihály lakossági
érdeklődőnek.
Bellin Giovanni lakossági érdeklődő:
Van előírás arra, hogy a hivatali számítógépet nem használhatja a lakosság. A polgármester
szabálysértést követett el azzal, hogy idegeneknek (holládi lakosoknak) meg engedte a a
hivatali számítógép használatát, ő erre bejelentést fog tenni.
Kiss Mihály:
Véleménye szerint sem jó dolog, hogy a községből a gyerekek is és más is használhatja a
hivatali számítógépet.
Török Csilla:
Ha megteszi a szabálysértési feljelentést a lakossági érdeklődő, akkor azt majd a
szabálysértési hatóság kivizsgálja.
Tordai Judit:
Érdeklődik, hogy a volt Posta épületében kialakított közösségi internet hozzáférési lehetőség
mettől meddig van nyitva?
Sifter Aranka:
Meghatározott nyitvatartás nincs, ha szükségük van rá a lakosoknak, akkor elkérik a kulcsot.
Tordai Judit:
Legyen egy közösségi internethasználat használati szabályzat, és esetlegesen a volt postai
épületből helyezze át a testület olyan helyre az ott lévő számítógépeket, hogy felügyelet
mellett lehessen használni őket. Legyen olyan körülmény biztosítva, hogy ne szutykos
körülmények között legyenek ott a gyermekek. Javasolja, hogy a képviselő-testület, hogy a
következő ülésén ezt tűzze napirendre.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
94/2010./XI.12./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bellin Giovanni Hollád, Fő u.35.sz. és
Tordai Judit képviselő Hollád, Fő u.35.alatti lakosok beadványaiban foglaltakat megismerte,
megtárgyalta.
A képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét a hivatali számítógépek használati
szabályainak, az adatvédelemnek a betartására.
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A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy Hollád község lakossága a magáncélú internet
használatát a közösségi internet hozzáférésre kialakított számtógépes teremben végezze.
A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a képviselő-testület tagjai képviselői munkájuk
végzéséhez az önkormányzat hivatali épületében lévő számítógépeket használhatják.
Határidő: azonnal
Felelős: Gaál Melinda Ügyrendi Bizottság elnöke
Sifter Aranka:
Van egy napló, amit a számítógép használatáról vezettek.
Tordai Judit:
Ellenőrízni kell a használatot, legyen valaki megbízva aki ellenőrzi, vagy néha bemegy és
megnézni. Ő szívesen elvállalja, mert közel lakik.
Javasolja az Ügyrendi Bizottság elnökének, hogy legyen egy megbízott. Úgy is meg kellene
osztani a feladatokat egy kicsit a képviselők között, nézzenek rá ezekre a dolgokra.
Az ePonton lévő számítógépeket pályázaton nyerte az önkormányzat? Azok a gépek vannak
a közösségi internethozzáférésre kialakított helyiségben amiket pályázaton nyertek?
Török Csilla:
Tudomása szerint igen, de teljesen mindegy igazából mert önkormányzaton belül van.
Tordai Judit:
Nincs valahol kiírva, hogy azoknak a gépeknek kell ott lennie, amelyeket nyertek?
Török Csilla:
Tudomása szerint az már egy régi pályázat volt,2004 körül azok a gépek 3 év alatt
leamortizálódtak, és időközben egy-egy alkatrészt már fel kellett újítani. Legtöbb
önkormányzatnál a pályázaton nyert gépeket már régen lecserélték.
Megkérdezi Tordai Judit képviselő asszonyt, hogy a képviselő-testület által megtárgyalt
bedványok kapcsán a felvetéseire a válasz kielégítő-e?
Tordai Judit:
Igen a felvetéseire a választ megkapta.
5.7. Tordai Judit képviselő beadványának tárgyalása
Előadó: Gaál Melinda Ügyrendi Bizottság elnöke
(A beadvány jelen jkv. mellékletét képezi.)
Török Csilla:
Ismerteti a képviselő-testülettel a beadványban foglaltakat.
Tordai Judit:
Ki kellene írni ha valamilyen okból nincs ügyfélfogadás, mert nincs kommunikálva. Ő
nagyon sokszor jött már és nem volt itt senki. Ő nem személyeskedni akar, csak ha valaki
dolgozik, akkor dolgozzon. Az önkormányzati hivatalnál ha valaki 8-16 óráig dolgozik, akkor
dolgozzon. Ha pl. ő egy boltban dolgozik, és elmegy valahova, akkor ki kell írnia a
zárvatartást, törvény írja elő. Úgy gondolja hogy nem az ő felelőssége alá tartozik, ha az
önkormányzatnál dolgozó elmegy valahova, mit csinál, de ha az önkormányzati hivatal zárva
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van, akkor tudja mindenki azt, hogy 8-16 óráig van ott valaki, vagy 8-14 óráig van a
polgármester asszony, az ügyfél fogadás ilyen napokon, ilyen órától van, de ezt tudatni
kellene az emberekkel, elmondani. Nagyon sokan lejönnek a falu másik végéről, akár csak
egy levelet akarnak átadni, és nem találnak senkit. Ácsorognak a hivatal előtt fél órát, egy óra
hosszat. Kommunikálni kell az emberekkel, le kell írni, hogy mikor van nyitva. Hogy az
önkormányzatnál dolgozó mit csinál az nem neki mint képviselőnek a felelőssége, hanem a
polgármesteré.
Sifter Aranka:
Neki nem mondták soha, hogy ha elment pl. a másik utcába ebédpénzt beszedni, akkor ki kell
írni.
Török Csilla:
Ő már javasolta a polgármester asszonynak, hogy készíttessen egy olyan táblát, hogy a
hivatali ügyfélfogadás szünetel, és ha nincs senki a hivatalban, akkor ha kint van a tábla akkor
látják.
Tordai Judit:
Legyen kifüggesztve, hogy hány órától és hány óráig kit lehet megtalálni.Hiába van
kifüggesztve a hirdetőtáblán, azt még a falu másik végén nem tudják. Ki kellene függeszteni a
falu másik hirdetőtábláin is.
A falu azon részén ahol nincs hirdetőtábla, oda kell készíttetni.
Felajánlja a családja, hogy ingyen és bérmentve elkészítik.
Gaál Melinda:
Nem lehetne szorólapot készíttetni?
Tordai Judit:
Nem kell szorólap, meg csinálja a hirdetőtáblát az ő családja nagyon szívesen. Bellin
Giovanni felajánlja ingyen, bérmentve.
Gaál Melinda Ügyrendi Bizottság elnöke:
Olyan szorólapra gondolt volna, ahol fel van tüntetve a családgondozó mikor van, az orvosi
rendelés mikor van, a fogorvos sincs kiírva.
Tordai Judit:
Ki van írva, hogy az orvos két alkalommal rendel, de még sincs itt. Lehet, hogy éppen a falu
másik végéről lejön az anyuka a kisbabával, és nincs ott az orvos. Lehet hideg, lehet akármi, a
gyerek meg van fázva, és nincs ott az orvos.
Kettő vagy három hirdetőtábla kerüljön kihelyezésre. Az a fontos, ha a falut értesítik
bármiről, akármilyen rendezvényről, tudják az emberek.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
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95/2010./XI.12./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tordai Judit képviselő Hollád, Fő
u.35.sz. alatti lakos beadványában foglaltakat megismerte, megtárgyalta.
A képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy az ügyfélfogadás idejét a hivatali
helyiségen függessze ki, értesítse a lakosságot a helyben szokásos módon a hivatal zárva
tartásáról.
Határidő: azonnal
Felelős: Gaál Melinda Ügyrendi Bizottság elnöke
5.8. Tordai Judit képviselő beadványának tárgyalása
Előadó: Gaál Melinda Ügyrendi Bizottság elnöke
(A bedvány jelen jkv. mellékletét képezi.)
Török Csilla:
Ismerteti a beadványban foglaltakat, melyek egy részére már a III.negyedéves beszámoló
tárgyalása kapcsán a pénzügyi főelőadó válaszolt, egy pont maradt ki az “Örök Fiatalok
Holládért Egyesülettel kötött szerződések megtekintése.
Az önkormányzat egy alkalommal adott 2010.év szeptemberében pénzbeni támogatást
30.000.- Ft összegben, az egyesület működésére.
Az IKSZT-re az egyesület pályázott, mivel a civil szervezetnek nem kellett önerőt biztosítani.
Az önkormányzat annyi feladata volt, hogy először tett egy szándéknyilatkozatot, még 2009.
szeptemberében, mint tulajdonosi hozzájárulást ad az egyesület részére. A hozzájárulás
szövegét részletesen ismerteti.
Gaál Melinda Ügyrendi Bizottság elnöke:
Ő az említett egyesület elnöke és válaszolja a képviselő asszonynak, hogy a kapott támogatás
átalással érkezett, ez el is megy a banki költségekre.
Tordai Judit:
Akkor tulajdonképpen az egyesület adta be a pályázatot, de a vagyonnövekmény majd az
önkormányzaté lesz. 5 évig működtetni kell az IKSZ-t. Mi van akkor, ha az önkormányzat azt
mondja, hogy a 5 év után az egyesületnek hogy ott már nem csinálhat semmit, akkor az
egyesületnek ott már nincs joga használni semmit.
Gaál Melinda:
A bérleti szerződésben minden le van írva.
Tordai Judit:
És bérletet fog majd fizetni az egyesület, mert ő semmit nem tud a pályázatról. Kéri az
ismertetett írásos anyagot másolatban.
Érdeklődik a körjegyzőtől, hogy a játszótér felújítás tárgyában beadott pályázatról tud-e már
valamit?
Török Csilla:
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A képviselő-testület egy KFT-vel készíttette el, beadásra került de még semmi értesítést nem
kapott.
Tordai Judit:
Ő telefonált a LEADER-hez , azt mondták, hogy elbírálás alatt áll.
Gaál Melinda:
Az Örök Fiatalok Holládért Egyesület is megkötötte már a szerződést, csak szakaszokra van
bontva a megvalósítás.
5.9. Tordai Judit kérelme
Tordai Judit:
Kéri, ok hogy bocsássák rendelkezésre az önkormányzat külterületi bérleti szerződéseit, az
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan vagyon listáját.
Kérdezi, hogy mikor lesz legközelebb testületi ülés? Ha egy képviselő kéri, hogy hívják össze
az önkormányzat ülését?
Török Csilla:
Jogszabály szerint a képviselő-testület 6 kötelező ülést köteles tartani egy évben. Valószínű,
hogy a közmeghallgató ülés a következő. Az ülés össze kell hívni a települési képviselők
egynegyedének indítványára. Ez jelen esetben mivel 5 tagú a testület, úgy ez 2 fő.
Az idei évben ez a 10. ülés. Az ülések száma attól is függ, hogy mennyi ügy igényel döntést,
illetve mennyi hatáskör van átruházva bizottságra, polgármesterre.
A képviselő asszony kérelmére átadásra kerülnek a kért dokumentumok fénymásolatai.
Tordai Judit:
Érdeklődött az élemiszer segély témában, az MVH honlapján lehet. A Baptista
Szeretetszolgálat az idei évben nem ad. Fontosnak tartaná karácsonyra a falunak. Az MVH
honlapján tájékozódott arról, hogy háromféle támogatást lehet kérni az önkormányzatoknak.
Jó lenne minnél előbb, hogy karácsonyra kapjon valamit a falu.
December hónapban szeretne a gyermekekkel karácsony váró műsort szervezni. Az
önkormányzat termében.
Gaál Melinda:
Az Önkormányzat és az Örök Fiatalok Holládért Egyesület együtt?
Tordai Judit:
Ahogy gondolja az egyesület, ha segít akkor jöhet. Karácsony fát már kapott felajánlásban, a
betlehem elkészítését Bellin Giovanni felajánlotta. A gyermekek felajánlották, hogy szívesen
jönnek. Kiss Mihály felajánlotta, hogy szívesen segít a gyermekeknek betanítani a műsort.
Kéri szombatonként a termet a próbák idejére rendelkezésre bocsátani.
Az Örök Fiatalok Holládért Egyesülettel együtt, a képviselő társait is bevonva szilveszteri bált
szeretne rendezni a falu lakosságának. Kiss Mihály elvállalta a zene szolgáltatást.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
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96/2010./XI.12./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat nagytermét Tordai
Judit kérelmének helyt ad és biztosítja a Karácsonyi Ünnepség megrendezésére, az azt
megelőző próbák idejére, és a szilveszteri bál megrendezésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Gaál Melinda Ügyrendi Bizottság Elnöke
Gaál Melinda:
Megkérdezi, hogy a nyilvános ülésen van-e valakinek még valamilyen felvetése, javaslata?
Amennyiben nincs, úgy a nyilvános ülést berekeszti.
5.9. Zárt ülés elrendelése
A képviselő-testület egyhangúlag a továbbiakban tárgyalandó ügyre – jellege miatt – zárt
ülést rendel el.

Gaál Melinda
Ügyrendi Bizottság elnöke

Török
Csilla
körjegyző
Mózes Marianna
polgármester
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