HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11. számú jegyzőkönyv
2010. december 1.
KÖZMEGHALLGATÓ NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI
107/2010./XII.1./kt.határozat:

- 2010. december 2-i közmeghallgató nyílvános ülés napirendjének elfogadása

108/2010./XII.1./kt.határozat:

- Bellin Giovanni lakossági érdeklődő részére hozzászólás maximális időtartamának meghatározása az SZMSZ 32.§.
(2) bekezdése alapján

109/2010./XII.1./kt.határozat:

- Szemétszállítási díj 100 %-ban történő
átvállalása lakosságtól

110/2010./XII.1./kt.határozat:

- Az Önkormányzat 2011.évi költségvetési
koncepciójának elfogadása

111/2010./XII.1./kt.határozat:

- Nyilatkozat adása DRV részére a 2011.
évtől kezdődően a eszközhasználati/koncessziós díj elkülőnítve történő nyilvántartásáról

112/2010./XII.1./kt.határozat:

- Bellin Giovanni Hollád, Fő u.35.sz.alatti lakos beadványának megtárgyalása

113/2010./XII.1./kt.határozat:

- Önkormányzati földterületek haszonbérleti lehetőségéről hirdetmény közzététele

114/2010./XII.1./kt.határozat:

- Mózes Ernőné holládi lakos és az Önkormányzat között fennálló haszonbérleti szerződés módosításáról való döntés

115/2010./XII.1./kt.határozat:

- Haszonbérleti szerződés módosítás tartalmának meghatározása

116/2010./XII.1./kt.határozat:

- Lakosság szórólapon keresztül való tájékoztatása a szociális juttatásokról javaslatról döntés

117/2010./XII.1./kt.határozat:

- 01/2287/5/2010.sz. beadvánnyal kapcsolatosan a polgármester által adott
válasz elfogadása

118/2010./XII.1./kt.határozat:

- Bogdán János Hollád, Rákoczi u.63.sz.
alatti lakos beadványának tárgyalása

119/2010./XII.1./kt.határozat:

-

Kommunális
adó
mértékének megállapítására tett javaslatáról döntés

Zárt ülésen:
120/2010./XII.1./kt.határozat:

- Bogdán Aranka Hollád, Rákoczi u.63.sz.
alatti lakos részére átmeneti segély megállapítása

121/2010./XII.1./kt.határozat:

- Orsós Tibor Hollád, Rákoczi u.22.sz.
alatti lakos részére átmeneti segély megállapítása

122/2010./XII.1./kt.határozat:

- Bogdánné Orsós Szilvia Hollád, Rákoczi
u.78.sz. alatti lakos részére átmeneti segély megállapítása

123/2010./XII.1./kt.határozat:

- Németh Erzsébet Hollád, Felszabadulás
u. 19.sz. alatti lakos részére átmeneti segély megállapítása

124/2010./XII.1./kt.határozat:

- Nagy András Hollád, Kossuth Lajos u.
4.sz. alatti lakos részére átmeneti segély
megállapítása

125/2010./XII.1./kt.határozat:

- Bogdán Lajos Hollád, Felszabadulás u.
13.sz. alatti lakos fellebbezésének megtárgyalása

126/2010./XII.1./kt.határozat:

- Bogdán Lajos Hollád, Felszabadulás u.
13.sz. alatti lakos részére természetbeni
átmeneti segély megállapítása
RENDELETEI

12/2010./XII.1./sz. rendelet:

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

13/2010./XII.1./sz.rendelet:

- Az ívóvíz 2011.évi díjáról

14/2010./XII.1./sz. rendelet:

- A szennyvízcsatornaszolgáltatás díjáról

15/2010./XII.1./sz.rendelet:

- A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 6/2009./III.27./sz. rendelet
módosítása
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16/2010./XII.1./sz. rendelet:

-

A helyi
módosítása

adókról

szóló

rendelet

11. sz.
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. év december hó 1.
napján 13.00 órakor a Községháza épületében (Hollád, Fő u. 16.) megtartott
KÖZMEGHALLGATÓ nyilvános üléséről.
Jelen vannak: Mózes Marianna polgármester
Gaál Melinda képviselő
Sifter Aranka képviselő
Tordai Judit képviselő
Igazoltan távol van:

Mózes Judit képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Török Csilla körjegyző
Álmos Zsolt CKÖ elnök
Meghívottként jelen van: Garai Ferencné jegyzőkönyvvezető
A közmeghallgatáson a lakosság köréből 24 fő jelent meg.
Mózes Marianna polgármester köszönti a közmeghallgató nyilvános ülésen megjelenteket,
megállapítja, hogy a megválasztott 5 fő települési képviselőből 4 fő jelen van, az ülés
határozatképes, az ülést megnyitja.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
107/2010./XII.1./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. december 1. napján tartandó
KÖZMEGHALLGATÓ nyilvános ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
Napirend:
1.) Polgármester beszámoló az Önkormányzat és a képviselőtestület 2010. évben végzett
munkájáról.
Előadó: Mózes Marianna polgármester
2.) Lakosság véleményei, javaslatai, hozzászólásai.
Közmeghallgatás után:
3.) A települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjának
megállapítása.
Előadó: Mózes Marianna polgármester
4.)Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Mózes Marianna polgármester
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5.)Az ivóvíz 2011. évi díjának megállapítása.
Előadó: Mózes Marianna polgármester
6.) A Szennyvízcsatorna szolgáltatás 2011. évi díjának megállapítása.
Előadó: Mózes Marianna polgármester
4.) A települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjának
megállapítása.
Előadó: Mózes Marianna polgármester
7.) Egyéb ügyek
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
1.) Napirend tárgyalása:
Polgármester beszámolója az önkormányzat és a Képviselő-testület 2010. évben végzett
munkájáról
Előadó: Mózes Marianna polgármester
( Szóbeli előterjesztés. )
Tisztelt Jelenlévők!
Ez évben látványos dolgokat nem tudunk felmutatni, mivel a szennyvíz társulat
megszűnésével 16.700.000 Ft hitelt kell kifizetni. Öt éven át fizettünk, de az utolsó,
legnagyobb összeget most kell kifizetnünk. Emellett az önkormányzat hozzájárulást fizet az
iskola, óvoda, körjegyzőség fenntartásához, Társulási Megállapodás alapján
az
Alapszolgáltatási Központ működéséhez, a közvilágítás működtetéséhez. Ezzel a falu létét
tartottuk fenn.
Munkanélkülieket foglalkoztattunk mi is és a Kistérségi Társulás is. Sajnos csak ez a
lehetőségünk van a foglalkoztatásra. Vannak emberek, akiket évről évre vissza az
önkormányzat, foglalkoztatja őket, ők a falu mozgató rugói, mert már tudják mit kell
dolgozni és hogyan kell a gépeket használni. Ezért ragaszkodom hozzájuk. Többen
rendelkeznek kisgépkezelői tanfolyammal, amely szükséges a fűnyírásnál használatos
eszközökhöz.
Látványosság: évről-évre pályáztunk a hivatal épületének felújítására, most már jól alakul. A
külső homlokzatot még nem oldódott meg, reméljük majd jövőre. Pályázati úton ezt is meg
lehet oldani. Hátul az ablakok ráccsal biztosítva vannak.
A kötelező ellátásokon kívül sajnos mást nagyon nem tudtunk felmutatni.
Másik nagy összegű kifizetés az 5.476.000 Ft önerő, melyet az iskola felújításhoz kellett
fizetni. Pályázatot nyújtott be az önkormányzat a gesztor önkormányzaton keresztül az EU
önerőalapra és a megyei önkormányzathoz kistelepülések támogatására. Ezt az összeget az
elszámoláskor visszakapjuk.

2.) Napirend tárgyalása
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Lakosság véleményei, javaslatai, hozzászólásai
(Tordai Judit képviselő asszony beadvány jelen jkv. mellékletét képezi.)
Mózes Marianna polgármester:
Ismerteti Tordai Judit képviselő asszony beadványát:
1. falubusz
2. a közterületek fűnyírása a házak előtt /ne a lakosságnak kelljen ezt elvégezni, mivel
sok idős ember van és a fiatalok megélhetési gondok miatt is nehezen tudnának
fűnyíró gépet venni/
3. 3. élelmiszersegélyek
4. közbiztonság /kamera/
5. 5. idős emberek segítése /mindenkinek legyen tudomása az önkormányzat által
nyújtott gyógyszer el hozatalról/
6. téli tüzelő a rászorultaknak
7. munkahelyteremtés
8. önkormányzatnál ne mindig ugyanazok az emberek dolgozzanak
9. önkormányzati tulajdonban lévő külterületek használata
10. óvodai épület bérlési v iszony Örök Fiatalok Holládért
11. gyerekek foglalkoztatása /zene tanulás/
12. idősek klubja
13. falugyűlés
14. letelepedési segítség, vagy lakás vásárlás
15. cégeknek kedvezmény ha Holládra munkahelyet teremtenek
16. képviselők között feladatok elosztása
17. hivatalsegéd munkaidő lecsökkentése mivel nem szükséges nyolc óra a feladatainak
ellátására
Kérte, hogy az előterjesztése a hirdetőtáblára kerüljön kifüggesztésre.
Kéri a testület tagjainak a véleményét, valamint utána megadja a szót a megjelent lakossági
érdeklődőknek, kéri azonban, hogy lehetőleg 1 hozzászólással tömören adják elő a
mondanivalójukat.. A képviselőtestület a hozzászólás időtartamát 3 percben határozta meg az
SZMSZ-ben
Hozzászólások:
Gaál Melinda képviselő:
Élelmiszersegélyre és közbiztonsági kamerára pályázni lehet. Majd a tavasszal lesznek a
pályázati kiírások.
Gyerekekkel való foglalkozás, idősek klubja: a volt óvoda épületének felújítása után
megvalósulhat.
Tordai Judit képviselő:
Falubusz: a november 12-i testületi ülésen beszéltek róla, pályázni kell, az önkormányzat
támogatja, nem zárkózott el tőle.
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Közterületek fűnyírásával kapcsolatosa rendelet módosítását kérte, reméli az önkormányzat
elfogadja. Sok idős ember nem tud füvet nyírni, a gyerekei, hozzátartozói ne azért jöjjenek el,
hogy dolgozzanak, hanem hogy beszélgessenek velük.
Élelmiszersegélyre tavasszal nem lett beadva pályázat. Egy telefonomba került, s lesz
élelmiszersegély.
Közbiztonsági kamera: véleménye szerint önerőből is meg lehet valósítani nem csak pályázat
útján lehet hozzájutni. Meg lehet vásárolni. A községnek szüksége van rá.
Gyógyszerkiváltás: be lehet adni a recepteket kiváltásra az önkormányzathoz, kiváltják őket,
és sokan nem tudják ezt. Idős emberek segítése: van lehetőség a faluban arról tudniuk kell az
embereknek .
Téli tüzelő: az önkormányzat tulajdonában lévő külterületek hasznosítása. Fölhivatalnál
kikérte tulajdoni lapokat. Vannak erdők, rétek, ezt oda kell adni az embereknek, hogy
letisztítsák, a rajta lévő fákat, bokrokat téli tüzelőnek felhasználják. Az önkormányzat
külterületi tulajdona 15 ha. Ebből 5 ha erdő, 1,5 ha árok, 1,2 ha szántó, 3,5 ha gyep, 1,5 ha
gyümölcsös, beépítetlen terület 1,5 ha. Vannak fák, amiket ki lehet vágni, a téli tüzelő meg
lenne oldva.
Munkahely teremtésre nagy szüksége lenne rá az önkormányzatnak. Az önkormányzat
rendezési tervében szerepel ipari jellegű munkahely teremtési lehetőség. Lakosságot
tájékoztatni kell az idegenforgalmi lehetőségekről. Munkahelyeket meg kell oldani fejlesztési
célokkal, mezőgazdasági tevékenységgel. Ez mind elő van írva a rendezési tervben. Cégek
költöznének ide. Van aki egy hónapja vár arra, hogy bevételt hozzon.
Külterületek hasznosítása: Vannak az önkormányzatnak földterületei, amelyeket sokan
szívesen kibérelnének. A polgármester édesanyja is bérel 1 Ft haszonbérért, ezzel bevételtől
esik el. Nem tudom, tudják-e ezt az emberek? Sokan kibérelték volt, több 10.000 Ft-ért. A
bérleti szerződésben vállaltak dolgokat.. A Rákóczi utca közterületének használatáért a
Petőfi utcában kettő beépítetlen területet karbantartanak. De az nem karbantartás, amit
művelnek, kukoricát termesztenek rajta. Nem tartják rendben, elesik az önkormányzat a
bevételtől., elesnek az emberek a munkától. Nem tartja be a megállapodást a bérlő, mert nem
tartja rendben.
Vannak területek amelyekre nincsenek bérleti szerződések, és másik is használják. Meg kell
nézni, kinek van nagyobb szüksége rá. Az önkormányzat tulajdonában lévő külterületen
földek bérletei is hasznot hozhatna.
Volt Óvoda épület bérlési viszonya az Örök Fiatalok Holládért Egyesület által. Ezt nem
tartom helyesnek, mivel az önkormányzat fizeti majd a rezsit 5 évig, és csak egy embernek ad
munkát, nem hoz a falunak hasznot. Ezt az épületet másra is lehetne használni, munkahelyeet
lehetne teremteni.
Gyerekekkel való foglalkozás: van a faluban zenész aki szívesen tanítaná őket, lehetőség
lenne a zenetanításra,
Idősek klubja: régen volt ilyen, összejöttek az idős emberek havonta egy-egy délután. Most is
össze lehetne hívni őket egy hónapban egyszer, ahol szép délután lehetne együtt tölteni.
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Falugyűlés azért fontos, hogy mindenki megismerje a testület munkáját.
Munkahely: elmennek a fiatalok, mert nincs munkalehetőség.
Támogatni kellene a különböző cégeket, a rendezési tervben kisebb telephelyek kialakítására
lenne lehetőség. Vannak cégek akik szívesen letelepednének, és ezeket segíteni kellene.
Letelepedési támogatás:
Sokan elköltöznek, mert nincs a faluban semmi.
Fontosnak tartom a képviselők felosztását a faluban, hogy mindenkinek legyen egy-egy
utcája, területe. Meg kellene osztani a munkát, a területet, jobban tudnának találkozni az
emberekkel, vannak olyan képviselők, akik már tartják a kapcsolatot az emberekkel, és
vannak olyan emberek a faluban, akik el vannak felejtve. Foglalkozni kell az emberek
problémáival, az emberekkel.
Sifter Aranka képviselő:
Mi az a cég, aki munkát biztosítana?
Tordai Judit:képviselő:
Egy hónapja egy holládi lakos ezt megkérdezte, hogy ide akarna a cég költözni, de a
polgármester arra 1 hónapon keresztül nem válaszolt.
Szóban fel lettem szólítva egy helyen,
valakinek gondja van, írja le.

hogy vegyem rövidebbre a felszólalásokat. Ha

Mózes Marianna polgármester:
Falugondnoki busz nem lett elvetve, ha lesz önerő, megpróbáljuk a pályázatot. Korábban már
kétszer nem sikerült.
Közterület karbantartás:
A környezet rendbetartása törvény szerint lakossági feladat. Kötelezően mindenkinek
rendeznie kell az ingatlanok előtti területet nemcsak Holládon, országosan is. Sajnálom az
időseket, a nyugdíjasokat, de a családok érezzenek az idős szüleik iránt és ezt tegyék meg
helyettük. Aki messze lakik, az probléma. Ilyen esetben keressenek olyan fiatalt, aki pénzért
elvégzi ezt a munkát. Nem vagyok híve, hogy az önkormányzat végezze el ezt a feladatot.
Anyagilag is nagyon sokba kerülne. . Hollád nagy területen fekszik, kevés létszámmal elég
nehéz megoldani, nem javasolja.
Élelmiszersegély: tény és való, hogy az önkormányzat nem igényelt, nem jelentkeztük, de a
képviselő asszony elindította az élelmiszer segélyt, amelyre ma kapott választ, hogy lesz
segély szállítmány, csak a szerződést kell aláírni. Ezt a feladatot a jövőben is rábízzuk.
Közbiztonsági kamera: sokba kerül, sok bemeneti pontja van Holládnak, sok kamera
szükséges. Véleménye szerint pályázati úton lehetne megoldnai. A pályázathoz önerő kell.
Saját pénzből nem lehet megoldani.
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Idős emberek segítése: Már régóta megoldott a faluban, kb. 10-15 éve annak, hogy a
gyógyszert elhozzuk annak, aki kéri. Emberségből oldottuk meg eddig is. A képviselő
asszony anyukája a családját vette igénybe.
Téli tüzelő: A külterületen lévő önkormányzati területek az elkövetkezendő években valóban
meg lehetne pucolni, de ez komoly egyeztetését igényel. Az önkormányzati területeket, amit
felsorol, a jövőben le kell ülni, át kell beszélni, ki vállalkozik egy-egy terület elrendezéséhez.
Azonban ez is véges, mert ha letisztítják, utána nem lesz rajt tüzelő.
Munkahely: a rendezési tervben szerepel munkahely teremtés. Azonban ez egy terv, a
lehetőség megadására. Ha jelentkezik egy cég, a lehetőséget megadjuk.
Az önkormányzat csak a Munkaügyi Központon és a Kistérségen keresztül tudunk embereket
foglalkoztatni.
„Ne mindig ugyanazokat foglalkoztassuk”: akiket rendszeresen foglalkoztatunk már tudják,
hogy hol, mikor, mit kell dolgozni. Bátran ki merem őket küldeni egyedül, a gépeket is tudják
kezelni. Vettünk már fel olyan embereket, akik nem értettek a gépekhez, nem tudtak dolgozni,
voltak problémák.
Óvoda épület bérlésével kapcsolatosan: adott volt a lehetőség, a pályázat. Nagyon szépen fel
lesz újítva az épület. Gaál Melinda képviselő, mint Egyesületi elnök is egyszemélyben,
tájékoztatást fog adni. Megkérem Gaál Melindát, hogy tájékoztassa a lakosságot, hogy mi is
lesz ott. Jókor léptünk, a felújításhoz az épület adott volt. 47. millió Ft-ot kaptunk, pénzt csak
felújításra adtak. Közösségi színterek lesznek ki alakítva: zeneszoba, gyerekek zeneoktatása:
ha szükség lesz rá, ott lesz a helyiség, ahol ezt megfelelő költséggel meg lehet oldani.
Idősek klubjának alakítását az időseknek kellene kezdeményezni. Idősek klubját is itt lehet
megoldani, de ezt a lakosságnak kell kérni, vezető választani, stb.
Falugyűlés: a törvény közmeghallgatást ír elő. A falugyűlésen csak mi vagyunk, nem lesz
jegyző.
Letelepedési segítség: nehéz ide települni vidékről, csak ingatlan vásárlásával lehet. A község
anyagi lehetőségei miatt nem tud biztosítani forrást a szociális ellátásokra meghatározott
pénzösszegekből véleménye szerint, mert nincs rá anyagi fedezet, egyébként is rendelet
módosítást igényel. Aki a szülői házban él, neki kell a házat felújítani, mi ezt nem tudjuk
megoldani.
Cégek letelepedése: egy bizonyos személy kérdezte, mennyi az iparűzési adó. Itt a maximum:
2 %. Nem tudunk más kedvezményt. Itt csak ez a bevétel.
Feladatok elosztása képviselők között: mindenféle feladatot oldjon meg: 5 képviselő, 5 utca.
Ezt felosztjuk magunk között. Ha gondjuk van az embereknek, elmondják a képviselőjüknek,
aki a testületet tájékoztatja. Pl. nem ég a közvilágítás, stb.
Hivatalsegéd munkaideje: →
Török Csilla körjegyző jelzi, hogy ez a téma nem tartozik a nyilvános ülésre, zárt ülésen
kell tárgyalni. Erről a pontról a képviselő-testület a november12-i zárt ülésén tárgyalt már.
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Tordai Judit képviselő:
A beadvány 8.) pontjához szeretné hozzáfűzni: Az önkormányzatnál ne mindig ugyanazok az
emberek dolgozzanak. Én nem személyeskedek, azt javaslom, hogy vannak emberek, aki 4
órában tudnának dolgozni, mert erre képesek. Erre utaltam ezzel a kijelentésemmel. Meg az
önkormányzati hivatalban is dolgozhatna más is.
Mózes Marianna polgármester:
Keresnek meg olyan emberek, aki nem jogosultak RÁT-ra, illetve nem munkanélküliek,,
ezeket nem tudjuk alkalmazni.
Közterületek kaszálása:
Az édesanyám által haszonbérleti szerződés alapján bérelt területtel kapcsolatosan:
Több, mint 10 éve használjuk a területet, legalább lekaszáljuk a árkokat, nem úgy mint a
Felszabadulás utcában, amiket nem kaszálnak le. A Rákoczi utcai csapás árkot és útszélt
többször is végig kaszáljuk és a 7-es túli önkormányzati területeket is évente 1-2 alkalommal
– szükség szerint – letisztítjuk (kaszálás-szártépőzés). Ezt az előző testület elfogadta. Az 1 Ft
bérleti díjat nem akartam belevenni, de kellett.
Ha egy cég jönne, aki megvásárolná a területet, átadnánk a cégnek, lemondanánk a bérleti
jogról.
Megadom a szót a lakosságnak, kérem a lakosságot, tömören mondja el a véleményét.
Bellin Giovanni:
Nem tudok szépen beszélni, de ha akarom, 3 perc helyett 3 órát is beszélhetek.
Mózes Marianna polgármester:
Maximum 5 percet javasol. Kéri a testületet, szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
108/2010./XII.1./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testület és szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 5/2007./III.26./sz. rendelet
32.§.(2) bekezdésében foglaltak előírásokat figyelembe véve a lakossági hozzászólások
időtartamét maximálisan 5 percben határozza meg. Felkéri a lakossági hozzászólókat a
testület határozatának betartására.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Bellin Giovanni:
Előző üléseken ment a magnó, hol van?
Török Csilla körjegyző:
Az Ötv. és fele összhangban az SZMSZ a a jegyzőkönyv készítési kötelezettséget írja elő. Az
előző ülésen ment a magnó, nem volt külön jegyzőkönyvvezető jelen, csak az ő munkáját
segítette. Így ezért számít közokiratnak, s nem terjednek ki rá a közérdekű adatok
nyilvánosságára vonatkozó rendelkezések, vagyis másolat sem kérhető róla
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Bellin Giovanni:
Az ügyvédje mást mondott a magnófelvételről.
47 millió Ft felújítás. Elsősorban kenyér kell az embereknek, utána a felújítás.
Föld törvény mondja hogy földet kell adni a szegényeknek, ha nem fogadják el, akkor lehet
bérelni.Mózes család csinál törvényeket, nem volt szerinte kifüggesztve a bérleti szerződés.
Ti dolgotok, kaptok támogatást, szénát csináltok, ti dolgoztok, pénzt kaptok, támogatást, plusz
szénát.
Rákóczi utcát az önkormányzat pucolja, nem a bérlő. Itt van az árok, 2-3 órát kell pucolni.
Ahol Te (polgármester) laksz, nincs árok. Ez nagy diktatúra. Én amit gondolok, mondom,
nem félek. Az utolsó szóig legyen leírva.
Élelmiszertámogatás: kamera kell. Judit egy telefon, lett élelmiszersegély. Múlt évben nem
volt támogatás, Hollád nem kap, mert nem kell. De felújítani egy épületet, táncolunk.
Recept.: Csak a felső utcákban tudják, hogy a receptet ki lehet váltani. A Fő utca nem tudta. A
Marianna azt mondta, csak az anyósom nem tudta.
Először a Marianna mondta: nem hagyjuk a céget dolgozni, hátha nem fizetnek, de azért
lemondja a bérleti jogot, ha kell.
Kiss Mihály:
Hülye volt aki a törvényt alkotta, hogy csak 3 percig lehet hozzászólni. Az önkormányzatnak
érdeke, hogy az emberek hogyan élnek. A megélhetésükről van szó, ezt nem sűríthetjük össze
3 percben. Sokan nem tudják, hogy ülés van. Ha a hótoló, akkor menjen be minden utcába.
Nem ért egyet azzal, hogy az önkormányzat nem tud munkát adni. Én sem orgonáltam
mindig, volt amikor havat szórtam. A cég telepedése attól függ, hogy milyen jó indulattal jön
ide, hasznot húzni, vagy azért, hogy az embereknek munkát adjon. Cégek munkahelyet
adjanak, ne kizsigereljék az embereket. Az önkormányzat az embereket fizesse meg. Itt van a
hó, a közmunkásokkal a hó eltakarítást meg lehet oldani.
Gyerekek zeneoktatása: Én tudok egyedül zenét oktatni, 11 faluban kántorizálok. Igény lenne
a zeneoktatásra, az önkormányzat ebből profitot tudna hozni.
Sajnálatos dolog,. Hogy percekbe mérik a falu gondjait.
Közbiztonság: szerelhetünk 500 kamerát, ha az emberekkel szemben nem szankcionálunk.
Lehet kamerákat felszerelni, annak ellenére be mennek az emberek és betörnek, senki nem
azért dolgozik, hogy meglopják.
Orsós Tiborné:
Lenne egy kérdésem: miért nem lehet az idén fát szedni? Nincs pénzünk és fánk sem. Miért
nem lehet szedni? Ha szedünk fát, feljelentenek bennünket, hallottam róla.
Gyógyszert nekem is hoztak. Közgyógyigazolványt nem kaptam, elutasítottak. Ha volt
problémám, hogy a gyereknek gyógyszer kell, nem segítettek, a cigányok nem kapnak
segítséget.
Mózes Marianna polgármester:
Ott szedhettek fát, ahol megengedik. Én nem kérdezem meg, hogy ki engedte meg, ha nem az
önkormányzat tulajdona. Komolyan le kellene ülnünk ez ügyben a jövőben.
Orsós Tiborné:
Addig fagyjunk meg?
Mózes Marianna polgármester:
Ehhez nem kívánok hozzászólni, segítsétek vissza, amit kaptatok.
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Gyógyszert félteértetted. Közgyógyigazolványt kaptál-, vagy sem, nem rajtunk múlott. Az
egészségbiztosítási pénztár állapítja meg a gyógyszer költségeket. Nem mindenki fér bele.
Péter Györgyné:
Tordai Jutka előterjesztésének a felét sem lehet megvalósítani. 35 évig dolgoztam vidéken,
kerékpárral jártam el. Akkor 1000 lakos volt Holládon, most 200. Nem lehet munkahelyet
létesíteni.
Ha valaki megkapja a segély, ne igya meg, hanem vegyen fát. Így nem lehet dolgozni, állandó
összetűzésben. El kell vállalni a vereséget. Munkahely teremtést nem lehet megvalósítani,
soha nem is lehetett.
Tordai Judit képviselő:
Felállok, megadom a tiszteletet a jelenlévőknek. Nem akadályozom az önkormányzat
munkáját, mivel nem lettem polgármester. Nem probléma, hogy nem lettem polgármester,
mert képviselőként is tudok a faluért annyit tenni, amennyit akarok. Úgy látja, hogy nem csak
hivatalos helyen lett kijelentve, hogy őt nem szeretik, hanem már ez megy Holládon is. Én
nem utálom a képviselőtársaimat. Amit fontosnak tartok az emberekért, azért a 72 emberért,
aki rám szavazott, akik bíztak bennem. Tiszteletben tartom azt a 82-t is aki nem szavazott
rám. Amit leírtam, annak nem a felét, de az egészet is meg lehet valósítani. Én amit
elvállaltam, mindig becsületesen megvalósítottam. Ha olyat látok, ami szabálytalan, igenis
szólok, ha én be akarok tekinteni a bankszámlakivonatba, akkor kapok egy kézzel írott cetlit,
amit nem fogadok el. Az önkormányzat munkája tiszta legyen és átlátszó. Egy sokkal kisebb
faluban elfogadták, azt, mit én kérek. A tikosi emberek azt mondták, hogy Hollád, 20 év
múlva sem lesz olyan, mint Tikos.
Mózes Ferenc:
Érdeklődik, hogy Balatonszentgyörgyön van egy tolólapos traktor, az működik-e. ha igen
felajánlja, a munkáját..
Török Csilla körjegyző:
Nagy Lajos balatonszentgyörgyi polgármester tudná ezt megmondani, megkérdezem és
tájékoztatni fogom.
Kiss Mihályné:
Polgárőrséget kellene alakítani a községben, kevesebb lenne a bűnözés, a lopás.
Kiss Mihály:
Az idősek estjén a muzsikálásért 6.000 Ft-ot kért, de nem vehette át a pénzt, mert csak a
felesége írhatta volna alá, mivel Ő nem holládi lakos. Ezt hova könyvelik el?
Mózes Marianna polgármester:
Minden félreértés elkerülése végett elmondja, nem úgy volt hogy Kiss Mihály zenél, de úgy
alakult, hogy előtte jött szóba, hogy legyen élőzene. Mivel csak átmeneti segélyként tudtuk
kifizetni, ezért kellett volna, hogy a felesége írja alá, mivel Kiss Mihály nem holládi lakos. A
pénzt nem tudta azonnal adni, mivel a pénzügyes beteg volt. Mivel nem volt felkészülve az
élőzenére, így nem tudta azonnal kifizetni.
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Kiss Mihály:
Lelkiismereti kérdést csinál belőle, mert őt nem segélyt vár. Ő megdolgozott azért a pénzért, ő
25 ezer Ft alatt nem szokott vállalni zenélést. A zenészt azonnal ki szokták fizetni, neki pedig
könyörögnie kellett a pénzért. Bántja a dolog, mert ha tényleg szükségük lesz átmeneti
segélyre, majd nem kapnak, mivel a munkájáért segéllyel fizettek.
Tordai Judit képviselő:
Megkérdeztük, hogy zenélhet-e, azt mondta a polgármester hogy lehet, megoldható. Jó
indulatból mondta, hogy Kiss Mihály zenéljen. Ő beszélte meg valóban a Kiss Mihállyal, de
hogy mit hogyan fizet ki az önkormányzat, nem az én dolgom.
Mózes Marianna polgármester:
A műsor végén nem jelezte Kiss Mihály, hogy tud adni számlát.
Simon Anita:
Az elmúlt években nem volt megoldott a hó eltakarítás a községben. Lehetne az úttisztítással
kapcsolatosan változatást eszközölni. A környező településeken mindenhol le vannak már
tisztítva az utak. Somogysámsonban, Somogyzsitfán. Itt ha a hétvégi hó megmaradt volna,
nem tudja, hogy mikor olvadt volna le az útról. A közlekedőknek nehézségei vannak.
Mózes Marianna polgármester:
A környékbeli főutak le voltak tisztítva. A mellékutakat azok oldották meg, ahol van
önkormányzati dolgozó. Ugyanis a tsz. 15 cm alatt nem áll neki a hótolásnak. Éveken
keresztül a tsz. végezte a munkát. Ebben az évben még nem volt hó tolás.
Péter Györgyné:
Még Marcaliban sem voltak letolva az utak.
Simon Józsefné:
Jó lenne, ha a buszok lejönnének a Fő utcára is, mert a dombon nagyon nehéz felmenni a
buszmegállóhoz.
Én tiszteletben tartom a Polgármestert és a Jutkát is, . A Fő utca nincs rendben tartva.
Mózes Marianna polgármester:
Az út terhelhetősége nem biztosított. A VOLÁN ezt nem vállalja föl. Kettő busz járatért külön
fizetünk, hogy bejöjjön a faluba.
Péter Györgyné:
Én tiszteletben tartottam a Mariannt is, meg a Jutkát is. .Nem támadtam a Tordai Jutkát, de
ezidáig egyik ciklusban sem volt ilyen össztűz.
Bellin Giovanni:
A Mariannának nem kell egy ügyvéd gondolom.
Simon Józsefné:
1979. óta lakom itt. A faluban kétfelé húzó emberek laknak.
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Tordai Judit képviselő:
Mivel Jakab Ferencné nem tud s közmeghallgatáson részt venni, ezért tolmácsolja a kérését az
alábbiakban:
Jakab Ferencné szükségesnek tartja a falugondnoki busz beszerzését. Kéri a közlekedés
megoldását. A 6 órás busz a nyári szünetben nem jár a faluban. A közbiztonság
szempontjából a Rákoczi utcában a kutyák miatt nem lehet biztonságosan közlekedni.
Dolgozni jár, Balatonszentgyörgyig a busz plusz 10.000 Ft-ba kerül
Élelmiszersegélyről és szoc. segélyekről tájékoztatást kér.
Az önkormányzat területeinek bérbeadásáról nem tudott, az 1 Ft-os díjjal nem ért egyet, nem
látta azokat kifüggesztve. Az téli tüzelőt a rászorultaknak az önkormányzat biztosíthatná a
Bari hegyi önkormányzati területekről. .
Nem tud részt venni Gerecs Sándor holládi lakos sem, az ő kérését is tolmácsolja:
Gerecs Sándornak tudomására jutott, hogy 044/1 hrsz. területet bérbeadták 1 Ft-ért. Ő is
szeretne ilyen területet, mivel állattartással foglalkozik és 3 gyermeket nevel. Nagy segítség
lenne a számára.
Kiss Mihály:
Busz járattal kapcsolatosan kérdezi: miért ott van a busz megálló? Kellene egy új
buszmegálló. Miért kell több száz ezer Ft-ot kifizetni hogy legyen busz megálló. Az
önkormányzat kössön kompromisszumot, vegyen fel 5 embert, akik járják a falut és
megkérdezik az idős emberektől, hogy mit kell segíteni. Hóesés esetén havat lapátolnának.
Miért vannak a Munkaügyi Központok?
Mózes Marianna polgármester:
Munkaügyi Központ együttműködik az önkormányzatokkal. December 31-én megszűnik
mindenkinek a munkaviszonya, aki a munkaügyi központon keresztül van alkalmazva, ezért
nem veszünk már fel senkit. Több embert közérdekű munkára ítéltek. Még egy sem jött ide
közülük, hogy kaszáljon, vagy leszórja a havat. Vagy jóindulatból segítenének a rászorult
embereknek. Egyesek csak segély kérnek, de vissza nem adnak semmit.
Tavaly elküldtem a munkásokat, kérdezzék meg az idős embereket, kell-e valamit segíteni, de
nem kértek segítséget.
6-os busz iskola szüneti napon nem jön be a faluba, ha nincs iskola helyette a 3-as busz jön
be. Elmagyarázza, hogy hogyan közlekednek a buszok.
Kutyákkal kapcsolatban: a szabadon kóborló kutyák irritálják a másik kutyákat. Kartonoznánk
a kutyákat, a tulajdonosoknak le kellene jelenteni hogy kinek múlik ki a kutyája, kinek nem és
hogy hogy kinek a kutyája, hol, mikor kóborol szabadon.
Szociális segéllyel kapcsolatban: ha valaki kért, igyekeztünk adni a lehetőségek szerint.
Földet bérbe adni az embereknek: mindenki kezdje el e saját területét rendben tartani, utána
jöhet szóba a bérlés. Van még terület, adjunk annak, aki kéri.
Bellin Giovanni:
Kéri, hogy a Mózes Ernőnével kötött haszonbérleti szerződést bontsa fel, érvénytelenítse az
önkormányzat. Szerződés nullázni, mivel a a bérlő nem pucolja a területet. Hiába teszi rendbe
a területet, ha a szomszéd terület nincs rendben.
Kiss Mihályné:
Miért nem lehet felszólítani a tulajdonosokat.
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Mózes Marianna polgármester:
Zártkertben lévő területekkel kapcsolatosan a Földhivatalt kell megkeresni, az ő feladatuk a
felszólítás.
Gaál Melinda képviselő:
A volt óvoda épület felújításával kapcsolatosan az alábbiakat mondja el:
IKSZT-Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér
Meglévő épület felújítására és korszerűsítésére lehetett beadni. Mi éltünk a lehetőséggel, hisz
az épület állagát javítva, korszerű berendezésekkel felszerelve a lakosok érdekeit fogja
szolgálni. Előreláthatólag egy fő lesz foglalkoztatva, akinek komplex feladatkörrel kell majd
bírnia. Folyamatosan kapcsolatot kell tartania az alább felsoroltakkal, valamint működtetni az
IKSZT-t, melyben továbbra is helyet kap a könyvtár., valamint számítógépes terem is.
Az IKSZT elkészülte után folyamatos kapcsolattartás lesz az IKSZT és a
- Munkaügyi
Központ (álláskeresési tanácsadások, munkalehetőségek jobb
kihasználása, segítségnyújtás, stb.
- Családsegítő Szolgálat (ingyenes tanácsadás a családoknak, gyermekvédelem, stb.)
- Délbalatoni Leader Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt, (segítségnyújtás az ÚMVP-n belül
meghirdetett pályázatokban, civilek könnyebben pályázhatnak, stb.)
A pályázat első momentuma: az IKSZT cím megszerzése. Ezt az Örök Fiatalok Holládért
Egyesület megszerezte.
2009. 10. 15-én lett benyújtva a pályázat az összegre, melyről mi 2010. 05. 03-án megkaptuk
az MVH határozatot, miszerint 47.158.443 Ft-ot nyertünk. Ezt az összeget szakaszosan
hívhatjuk le.
A pályázat jelenlegi állása:
A pályáztatás
Egyéb elszámolható kiadások közt szerepel maga a pályáztatás. Erre az egyesület 3.875.000
Ft-ot kapott. Ebben a témamenedzselés, engedélyezési tervdokumentumok, a pályázat
elkészítése, az integrált mérnöki szolgáltatás szerepel. Ez kifizetésre került.
2010. december 31-ig kell elkészítenünk a kivitelezési tervdokumentációkat, melyben pl. a
kábelek számát, hosszúságát is beírják. .Ezt követően költségtervezet elkészítésére kerül sor,
amely alapján lehet majd az egyszerűsített közbeszerzési eljárást lefolytatni.
Folyamatos helyszíni szemlék vannak az épületben, mind a tervezők, mind az építésügyi
hatóság által. Valamint MVH-tól is voltak már helyszíni ellenőrzést tartani. Az egyesület
folyamatos segítséget kap Fonyódról, a Helyi Vidékfejlesztési Iroda munkatársaitól.
A házak előtti közterületek fűnyírásával kapcsolatosan már javasolta, hogy a Petőfi utcában az
árkokat le kellene permetezni, az önkormányzat dolga. A közlekedésben Ő is érintett.
Remélhetőleg lehet tenni valamit, hogy iskolaszünetkor is jöjjön be Holládra, mivel jelenleg
katasztrofális a közlekedés.
Bellin Giovanni:
Gratulál az Örök Fiatalok Holládért Egyesületnek, a pályázat sikeréhez, mert ez jó dolog, de
Ő azt mondta, hogy van ennél sürgősebb feladat is. Biztosan kell majd valamikor a közösségi
ház, de először kenyér kell.
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Kell sok idő és energia.. Segíteni kell azokon, akiknek nincsen kenyere. Volt olyan házban,
ahol nincs villany, víz, tűzifa, s jön a tél. Ő tíz évig élt Afrikában, de még ott sem volt ilyen
körülmény, mint Holládon.
Mózes Ferenc:
Mindenkinek tűzifa problémája van. Idegenek letaroltak engedély nélkül 1000 hektárt. A 018
hrsz-u táblában is kivágták a fákat, ezért feljelentést tett, mivel szabadrablás történik Gaál
Sándor közel 1 millió Ft-os kárt csinált Nem számoltak le vele sem. Minden területet
tönkretettek a kamionok. Törvény az osztatlan közösben megakadályoztathatja a rablást. 120
embert raboltak ki. 75 m széles sáncban megmaradt a fa, de azt is ellopták. Román swarcosok
darálták le a fát. 5-én egyeztetünk, akkor lehet hogy tudunk a fiataloknak fát adni.
Mózes Marianna polgármester:
Kérdezi a jelenlévő lakosságot, kik azok, akik nem tudták, hogy a gyógyszert elhozzuk annak,
aki erre igényt tart. Ez még a Nagy Tibor polgármester idejében alakult ki.
Befejezésül: ez nem kötelező feladat, de azon voltunk és vagyunk, hogy segítsünk a rászoruló
embereken. Falunk belül a jó emberi kapcsolatok kialakítását szeretné. Ez nem kerül pénzbe.
Az egymás iránti jóindulatot hagyjuk meg az embereknek. Összefogásra, összetartásra lenne
szükség a faluban. Hány, meg hány Teréz anya van ebben a faluban? Mikor jutott eszébe
valakinek, ha rajta segítenek, azt vissza kellene adni olyan formában, hogy aki segített, annak
valamilyen formában visszasegítse. Pl. a ház körüli munkában.
Ne mindent az
önkormányzattól várjanak el az emberek.
Tordai Judit képviselő:
Ő is elhozta a gyógyszert.
Kiss Mihály: Nem kellene segélyt adni senkinek, és semmit nem várnak el érte, munkát sem.
Ezért nem érdemes dolgozni. Az a legnagyobb probléma, hogy az állam adta meg a
lehetőségét, hogy olyan emberek követelnek, akiknek nem is járna meg.
Mózes Marianna polgármester:
Mivel a lakosság részéről más hozzászólás nem merült fel, a közmeghallgatást berekeszti, a
képviselő-testület ülésen nyilvános ülésen folytatódik tovább.
Közmeghallgatás után az ülés nyilvános ülésen folytatódik, az ülés továbbra is
határozatképes. A lakossági érdeklődők közül 22 fő eltávozott, 2 fő maradt jelen.
3.) Napirend tárgyalása
A települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjának
megállapítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
( Írásos előterjesztés és a rendelettervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. )
Mózes Marianna polgármester:
A testület részére kiküldésre került a AVE Zöldfok Zrt. díjánlata a 2011.évi díjjal
kapcsolatosan. A levélben javasolják külön megkötni a szerződést a s zöldhulladék szállításra.
Ő ezt nem javasolja. Tárgyalt Szaka Zsolttal a balatonboglári divizíó igazgatójával, aki

16

tájékoztatta, hogy a díj emelésben az infláció mértéke, és az ISPA költségek kerültek
beépítésre.
Tordai Judit képviselő:
Ezután csak szemetes kukában viszik el a szemetet?
Mózes Marianna polgármester:
Nem, elviszik ezután is zsákban is. Lesz majd rá lehetőség, hogy kukákra pályázzon az
önkormányzat. Későbbiekben szó lehet kedvezményes kerekes kukákról is.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
109/2010./XII.1./kt.határozat:
Hollád Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a települési hulladékkezelési
közszolgáltatás 2011.évi díjának megfizetése alól a község területén az ingatlantulajdonosokat –
ide nem értve a gazdálkodó szervezeteket - mentesíti, A képviselő-testület a díj mértékét hivatkozva a 2000.évi XLIII.tv. 23.§ f.) .-ában foglaltakra - 100 %-os mértékben átvállalja,
ezáltal a közszolgáltatás ingyenességét biztosítja és negyedéves bontásban a közszolgáltató
részére megfizeti.
A gazdálkodó szervezetekre a rendelet a 7/2005./IV.25./sz. rendelet 2.§.-ában foglaltak az
irányadóak a díjfizetésre vonatkozóan, kötelesek a szolgáltatóval egyedi közszolgáltatási
szerződést megkötni.
A képviselő-testület a határozatát a települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a
közszolgáltatás díjának megállapításáról módosításáról szóló rendelete 2.sz. mellékletébe
beépíti.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotta:
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2010./XII.1./sz. rendelete
a 7/2005./IV.25./sz. rendelete a
a települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjának
megállapításáról módosításáról

A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1)
bekezdésében, valamint a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdés c)
pontjában és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. (a továbbiakban: Hgt.) 23. §ában kapott felhatalmazás alapján a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a
közszolgáltatás díjáról a következő rendeletet alkotja:
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1.§.
A 7/2005./IV.25./sz. rendelet 2.sz. melléklete I. 3.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
a.) „I.3.) A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás 2011.évi díja:
Önkormányzat által fizetendő éves díj

2.122.000.- Ft + ÁFA

b.) Az önkormányzat képviselő-testülete a települési hulladékkezelési közszolgáltatás
2011.évi díjának megfizetése alól a község területén az ingatlantulajdonosokat – ide
nem értve a gazdálkodó szervezeteket - mentesíti, A képviselő-testület a díj mértékét hivatkozva a 2000.évi XLIII.tv. 23.§ f.) .-ában foglaltakra - 100 %-os mértékben
átvállalja, ezáltal a közszolgáltatás ingyenességét biztosítja és negyedéves bontásban a
közszolgáltató részére megfizeti.
A gazdálkodó szervezetekre a rendelet 2.§.-ában foglaltak az irányadóak a díjfizetésre
vonatkozóan, kötelesek a szolgáltatóval egyedi közszolgáltatási szerződést megkötni.
2.§.
A 7/2005./IV.25./sz. rendelet 2.sz. III. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
“III.
Ürítési díjak 2011.évben
60 literes edény
110-120 literes edény
240 literes edény
1100 literes edény

127.- Ft + ÁFA
253.- Ft + ÁFA
506.- Ft + ÁFA
2.530.- Ft + ÁFA

Az ürítési díjak község területén lévő ingatlantulajdonosokra – ide nem értve a gazdálkodó
szervezeteket – nem alkalmazhatóak.
3.§.
(1)E rendelet a kihirdetését követő 31.napon, 2011. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a
hatálybalépéstől kezdődően kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak
szerint.
4.) Napirend tárgyalása
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
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Mózes Marianna polgármester:
Törvény írja elő a koncepció elfogadását. Közös testületi ülésen voltunk. Konkrét adatok
nincsenek, az idei év alapja a tervezésnek, majd a jövő évi költségvetés februárban lesz
tárgyalva, az elfogadás határidejét a Magyar Köztárság 2011.évi költségvetése elfogadásától
kell számítani.
Tordai Judit képviselő:
Nem szerepel a bérleti és a lízingdíj bevételek között a Tsz. által fizetendő földbérleti díj.
Mózes Marianna polgármester:
A Tsz. fizet bérleti díjat, nem lett betervezve, mert még az idei évben nem fizetett.
Török Csilla körjegyző:
A Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló törvény elfogadása után készül majd
az önkormányzat költségvetése. Ezt a koncepció elkészítését a jogszabály írja elő, ezt meg
kell tárgyalni. A saját bevételeket lehet látni előre, a végleges költségvetési tervezetbe
betervezésre kerül.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
110/2010./XII.1./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011.évi
költségvetési koncepcióját megtárgyalta, megismerte, azt a 2011.évi költségvetési tervezés
alapjának tekinti.
1.) A 2011.évi költségvetési bevételi előirányzatokat várhatóan 42.884.000.- Ft
bevétellel,
2.) A 2011.évi költségvetési kiadási előirányzatokat várhatóan 42.884.000.- Ft kiadással
tervezi.
A képviselő-testület a 2011.évi költségvetés pénzügyi egyensúlyának megteremtése
érdekében a bevételek teljes körű feltárására és kiadások lehetséges csökkentésére törekszik.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
5.)Napirend tárgyalása
Az ivóvíz 2011. évi díjának megállapítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés és a rendelettervezet jelen jkv. mellékletét képezi.)
Mózes Marianna polgármester:
Ismerteti a DRV Zrt. által megküldött díjkalkulációkat az ívóvíz és a
szennyvízcsatornaszolgáltatás 2011.évi díjára. Az írásos előterjesztés a 6.) napirendi ponthoz
is kapcsolódik.
Az ívóvíz díja a 2010.évihez képest nem változik, a
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szennyvízcsatornaszolgáltatás emelkedést mutat. A szennyvízcsatornaszolgáltatással
kapcsolatosan kettő díj alternatívát jelöltek meg. Az egyikben ha az önkormányzat vállalja az
eszköhasználati/koncessziós díj javasolt szintre történő emelését, akkor nyilatkoznia kell arról
is, hogy az így képződött forrást teljes mértékben a tulajdonában lévő víziközmű-rendszer
pótló, és értéknövelő felújításaira fordítja, ez lehetővé teszi a költségek mérséklését, és az
infláció alatti díjemelést. a másik változatban ha az önkormányzat nem él azzal a
lehetőséggel, hogy vállalja a DRV Zrt. általi szintre való emelését az
eszközhasználati/koncessziós díjnak, és nem vállalja az elkülönítetten való kezelést és
visszaforgatást, akkor a DRV Zrt. az elmaradtfejlesztésekből adódóan magasabb mértékű
díjemeléssel tudja megteremteni az üzemeltetési és fenntartási költségek fedezetét.
Javasolja a testületnek, hogy az 1.sz. díjalternatívát fogadja el rendeletében, és tegye meg a
fent említett nyilatkozatát. A koncesszióba (üzemeltetésbe) adás azt jelenti, hogy a DRV Zrt.
használja az önkormányzat tulajdonában lévő vízrendszert.
Tordai Judit képviselő:
Ha nem költik el a koncessziós díjat, akkor mi történik vele, átviszik a következő évre?
Mózes Marianna polgármester:
igen
Török Csilla körjegyző:
Részt vett egy konferencián, ahol a DRV Zrt. vezérigazgatója részéről elhangzott, hogy a
koncessziós díj nem volt már meg, elköltésre került az adott önkormányzatoknál, amikor
kellett volna a karbantartásra. A lakossági ivóvízdíjhoz és a szennyvízcsatornaszolgáltatáshoz
állami támogatást lehet igényelni.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2010./XII.1./sz. rendelete
az ivóvíz 2011.évi díjáról
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többszörösen módosított 1990.évi
LXXXVII.t.v 7.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közüzemi vízműből
szolgáltatott ivóvízért, 2011.évben fizetendő díjakról az alábbiak szerint rendelkezik:
1.§.
A rendelet hatálya kiterjed Hollád közigazgatási területén a közüzemi vízműből szolgáltatott
ivóvíz (a továbbiakban: ivóvíz) szolgáltatást igénybe vevő fogyasztókra.
2.§.
(1) A rendelet alkalmazása szempontjából: Fogyasztó az ivóvíz szolgáltatást igénybe
vevő ingatlan tulajdonosa, az ingatlan kezelője, valamint az ingatlant egyéb jogcímen
használó is, ha a közüzemi szerződés nem a tulajdonossal, hanem vele jött létre.
(2) Az (1) bekezdés szerinti fogyasztók közül:
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a. Lakossági díj fizetésére köteles az a fogyasztó, aki lakossági víz és háztartási
vízszükséglete kielégítésére veszi igénybe a szolgáltatást.
b. Közületi díj fizetésére köteles az a.) pontban nem említett összes fogyasztó.
(3) Azoknál az ingatlanoknál, ahol a fogyasztó a szolgáltatás jellege miatt vegyes
fogyasztó, tehát lakossági és közületi felhasználás együttesen jelentkezik, a
tevékenység megkezdésével egyidejűleg mellékvízmérőt kell felszerelni.
(4) E rendelet alkalmazása szempontjából:
1. ivóvízmérő: a külön jogszabály szerinti, az ivóvízhálózatba beépített –
az áramló víz mennyiségének meghatározására szolgáló – hitelesített
mérőeszköz (így pl. készülék, berendezés, műszer), ideértve annak
tartozékait.
a.) bekötési vízmérő: az ellátásba bekapcsolt ingatlanok
vízhasználatának mérésére szolgáló, a bekötővezeték
végpontjára telepített,
b.) törzshálózati vízmérő: közvetlenül a törzshálózati
fogyasztási
helyekre,
többek
között közkifolyókra, tűzcsapokra telepített,
c.) mellékvízmérő: a kötési vízérő után beépített,
elkülönített vízhasználat mérésére szolgáló vízmérő
2. gazdálkodó szervezet: a Polgári Törvénykönyv 685 §.c.) pontja
szerinti gazdálkodó szervezet
3. lakosság: Hollád település területén lakóhellyel, ill. letelepedési
engedéllyel rendelkezők
4. kalibrálás: a vízórák, illetve a szennyvízmérő órák mérési hitelesítése
5. szolgáltató: a víziközmű-létesítmény üzemeltetésével ivóvízszolgáltatást és/vagy szennyvízelvezetést és/vagy szennyvíztisztítást mint közszolgáltatást - végző természetes vagy jogi személy, illetve
jogi személyiséggel nem rendelkező társaság;
3.§.
(1) Az Önkormányzat, mint ármegállapító hatóság 2011.évre vonatkozóan úgynevezett
egytényezős szolgáltatási díjrendszert állapít meg. Az Önkormányzat a szolgáltatás
legmagasabb díját állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított díj a vízmérők alapján történő számlázás költségeit
is tartalmazza.
(3) Hollád község területén az alkalmazandó ivóvíz díját e rendelet 1.sz. melléklete
tartalmazza.
(4) Nem kell vízdíjat fizetni a közműhálózaton tűzcsapról a tűzoltáshoz használt vízért.
4.§.
(1) A díj fizetésének alapjául szolgáló vízmennyiséget a hitelesített vízmérőn, illetve
mellékvízmérőn mért vízmennyiség alapján kell megállapítani.
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(2) A felhasznált ivóvíz mennyiségének mérésére szolgáló, a szolgáltató tulajdonában
lévő vízmérők, mellékvízmérők, a mérésügyi jogszabályokban előírt időszakos
hitelesítéséről a szolgáltató saját költségén köteles gondoskodni.
(3)

Elkülönített vízhasználó a saját tulajdonában lévő és mellékszolgáltatási szerződés
alapjául szolgáló mellékvízmérő hitelesítéséről, rendkívüli vizsgálatáról saját
költségére köteles gondoskodni. Amennyiben ezzel a költségek megelőlegezése
mellett a szolgáltatót bízza meg, úgy a szolgáltató a megbízás teljesítését nem
tagadhatja meg. Ha hitelesítést - az arról való gondoskodást - az elkülönített
vízhasználó elmulasztja, a szolgáltató a mellékszolgáltatási szerződést 15 napos
határidővel felmondhatja.

(4) Hiteles vízmérő hiányában a díj fizetésének alapjául szolgáló vízmennyiséget
átalánnyal kell meghatározni.
5.§.
(1)

A szolgáltatásra, illetőleg a szolgáltató részére végzett víz és szennyvíz átadásátvételre a fogyasztónak a szolgáltatóval, illetőleg az átadónak az átvevővel szerződést
kell kötnie, amely tartalmazza:
a) a szerződő felek és azonosító adatai körében a felek nevét, címét vagy jogi személy,
illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén annak székhelyét,
cégjegyzékszámát, továbbá természetes személy esetén a személyi adatok körében
anyja nevét, születési helyét és idejét;
b) a szerződés tárgyának fontosabb műszaki jellemzőit, a mennyiségi és minőségi
adatokat;
c) a szerződés időbeli hatályát, a szolgáltatás, illetőleg a víz- és szennyvízátadás
megkezdésének időpontját;
d) a teljesítés helyét;
e) az ellenérték megállapításának, ezen belül a számlázásnak, a mérőeszköz
leolvasásának és a számla kiegyenlítésnek a módját;
f) a szerződésszegés következményeit;
g) a fogyasztó, illetőleg az átvevő személyében bekövetkezett változás bejelentési
kötelezettségét a szolgáltató, illetőleg átadó részére;
h) egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételeket.

(2)

A szolgáltatásért a fogyasztónak külön jogszabály szerinti díjat kell fizetnie, kivéve,
ha a szolgáltatóval ennél alacsonyabb díj alkalmazásában állapodott meg. A
szolgáltatásért a fogyasztónak külön jogszabály szerinti díjat kell fizetnie, kivéve, ha a
szolgáltatóval ennél alacsonyabb díj alkalmazásában állapodott meg.

(3)

A fogyasztó, illetőleg az elkülönített vízhasználó személyében beállott változást a régi
és új fogyasztó, illetőleg elkülönített vízhasználó együttesen köteles a vízmérőállás
megjelölésével a változástól számított 30 napon belül a szolgáltatónak bejelenteni. A
bejelentés elmulasztása esetén az abból eredő károkért az elköltöző fogyasztó és az új
fogyasztó, illetőleg az elkülönített vízhasználó egyetemlegesen felel.

(4)

Az egyéni, lakossági családi házakban élő fogyasztók tulajdonosai, vagy használói, - ha azok vízmérővel, vagy mellékvízmérőkkel rendelkeznek – vízfogyasztásának a
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leolvasása - a Kmv.r. 3.§. (1) bekezdés e.) pontja szerinti módjáról a fogyasztási
szerződésben történt megállapodás alapján - 6 havonta történik.
(5)

Az (2) bekezdésben meghatározott lakossági fogyasztók kivételével a közületi
fogyasztóknál a vízmérők olvasása évente történik.

(6)

Az (2) bekezdésben megjelölt fogyasztók, a vízmérőóra leolvasás közötti időszakban
havonta, részszámlában szereplő fogyasztás mennyisége az előző év azonos
időszakának megfelelő egy havi átlagfogyasztást tartalmazza, ez e rendeletben
meghatározott díjakkal számolva. Elszámoló számla kibocsátására 5 részszámla
kiküldését követően kerül sor. Az elszámoló számla alapja a 6 havonta leolvasott
vízmérő óra állás alapján mért fogyasztás.
A féléves elszámoló számla kibocsátását követően a szolgáltató a következő havi
számlában írja jóvá vagy terheli meg azzal az összeggel a fogyasztót, amely az
átlagfogyasztás alapján számított fogyasztásnál alacsonyabb vagy magasabb
fogyasztásból ered.

(7)

A (2) bekezdésben megjelölt fogyasztók esetén a díjfizetés alapja a vízmérőóra
leolvasása közötti időszakban, az előző év fogyasztásának megfelelő egy havi
átlagfogyasztás. Az éves elszámoló számla kibocsátását követően a szolgáltatói a
fogyasztónál az átlagfogyasztáshoz képest magasabb, illetve alacsonyabb
fogyasztásból eredő különbözetet elszámoló számlában írja jóvá, vagy terheli meg.
6.§.

Az ivóvíz szolgáltatás igénybevételének szabályait, valamint a kapcsolódó fogalmakat a
mindenkor hatályban lévő kormány-, és ágazati miniszteri rendeletek tartalmazzák.
7.§.
(1) E rendelet a kihirdetését követő 31.napon, 2011.év január hó 1.napján lép hatályba. A
rendelet kihirdetéséről a körjegyző az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően, a
helyben szokásos módon gondoskodik.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg
rendelet a 2010.évi ívóvíz díjáról.

hatályát veszti a 15/2009./XI.18./sz.

(3) Abban az esetben, ha a rendelet hatálybalépése és a fogyasztás leolvasás nem esik
egybe, a számlázás alapjául szolgáló mennyiséget időarányosan kell megosztani a
díjváltozás előtti és utáni időszakra.
(4) A korábban keletkezett ivóvíz használatáért fizetendő díj hátralékok esetén a
díjhátralék keletkezésének idején hatályos önkormányzati rendelet díjait kell
alkalmazni.
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8.§.
Jogharmonizácós záradék
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfeleltetést szolgálja.
1.sz. melléklet
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az ívóvíz 2011.évi díjáról szóló 13/2010./XII.1./sz. rendeletéhez
I.
Az ívóvíz szolgáltatás díja
a.)Önkormányzati hatósági díj

954.- Ft + ÁFA

b.)Közületi hatósági díj

954.- Ft + ÁFA
II.
Az ívóvíz díjának mértéke

Hollád Község Önkormányzata illetékességi területén az Önkormányzat tulajdonában lévő
víziközműből szolgáltatott ívóvíz fajlagos költsége 954.- Ft/m3 (melyből üzemelési díj 861.Ft, koncessziós/eszközhasználati díj 93.- Ft/m3)mely az általános forgalmi adót nem
tartalmazza.
6.)Napirend tárgyalása
A Szennyvízcsatorna szolgáltatás 2011. évi díjának megállapítása.
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés az 5.) napirendhez csatolva. A rendelettervezet jelen jkv. mellékletét
képezi.)
Mózes Marianna polgármester:
Az előző napirend keretében már tájékoztatta a testület tagjait a szennyvízcsatornaszolgáltatás
díj alternatíváival kapcsolatosan. Ahol is javasolta, hogy a rendeletalkotásánál az 1.sz.
díjalternatívát fogadja el rendeletében a testület, valamint hozza meg az 1 db említett
határozatot is.
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Hollád Község Önkormányzatána Képviselő-testülete
14/2010./XII.1./sz.rendelete
a szennyvízcsatornaszolgáltatás díjáról
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többszörösen módosított 1990.évi
LXXXVII.tv. 7.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közüzemi csatornamű
használatáért fizetendő díjakról a képviselő-testület az alábbiak szerint rendelkezik:
1.§.
A rendelet hatálya kiterjed Hollád község közigazgatási területén a közüzemi csatornamű (a
továbbiakban: csatorna) szolgáltatást igénybe vevő fogyasztókra.
2.§.
(1) A rendelet alkalmazása szempontjából: fogyasztó a csatorna szolgáltatást igénybevevő
ingatlan tulajdonosa, az ingatlan kezelője, valamint az ingatlant egyéb jogcímen
használó is, ha a közüzemi szerződés nem a tulajdonossal, hanem vele jött létre.
(2) Az (1) bekezdés szerint fogyasztók közül
a. lakossági díj fizetésére köteles az a fogyasztó, aki lakossági használatra veszi
igénybe a csatorna szolgáltatást
b. közületi díj fizetésére köteles az a.) pontban nem említett összes fogyasztó
(3) Azoknál az ingatlanoknál, ahol a fogyasztó a szolgáltatás jellege miatt vegyes
fogyasztó, tehát lakossági és közületi felhasználás együttesen jelentkezik, a
tevékenység megkezdésével egyidejűleg mellékvízmérőt kell felszerelni.
(4) E rendelet alkalmazása szempontjából:
1. ivóvízmérő: a külön jogszabály szerinti, az ivóvízhálózatba beépített - az áramló víz
mennyiségének meghatározására szolgáló - hitelesített mérőeszköz (így például
készülék, berendezés, műszer), ideértve annak tartozékai
a) bekötési vízmérő: az ellátásba bekapcsolt ingatlanok vízhasználatának mérésére
szolgáló, a bekötővezeték végpontjára telepített,
b) törzshálózati vízmérő: közvetlenül a törzshálózati fogyasztási helyekre, többek
között közkifolyókra, tűzcsapokra telepített,
c) mellékvízmérő: a bekötési vízmérő után beépített, elkülönített vízhasználat mérésére
szolgáló vízmérő
2. gazdálkodó szervezet: A Polgári Törvénykönyv 685.§.c.) pontja szerint gazdálkodó
szervezet
3. lakosság: Hollád település területén lakóhellyel, ill. letelepedési engedéllyel
rendelkezők
4. kalibrálás: a vízórák, illetve a szennyvízmérő órák mérési hitelesítése
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5. szolgáltató: a víziközmű-létesítmény üzemeltetésével ívóvíz szolgáltatást és/vagy
szennyvízelvezetést és/vagy szennyvíztisztítást – mint közszolgáltatást – végző
természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság.
3.§.
(5) Az Önkormányzat, mint ármegállapító hatóság 2011.évre vonatkozóan úgynevezett
egytényezős szolgáltatási díjrendszert állapít meg. Az Önkormányzat a szolgáltatás
legmagasabb díját állapítja meg. Hollád község területén az alkalmazandó
szennyvízcsatornaszolgáltatás díját e rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza.
(6) Az (1) bekezdésben megállapított díjakat a szolgáltatónak a lakossági fogyasztók
esetében olyan mértékben kell csökkenteni, amilyen mértékű támogatást a díjak
mérséklése céljából kap.
(7) Az (1) bekezdésben meghatározott díj a vízmérők alapján történő számlázás költségeit
is tartalmazza.
4.§.
(1) A csatornadíj alapja a csatornaműbe bekötött ingatlanon felhasznált víz mennyisége. A
kertes ingatlannal rendelkező lakossági fogyasztók esetén a május 1-től szeptember
30-ig terjedő időszakban a szennyvízcsatorna szolgáltatási díjának mennyiségi alapja
10 %-al csökkentésre kerül, a szolgáltatóhoz április 15-ig írásban benyújtott kérelem
alapján
(2) A díj fizetésének alapjául szolgáló víz mennyiséget a hitelesített vízmérőn, illetve
mellékvízmérőn mért vízmennyiség alapján kell megállapítani.
(3) A felhasznált ívóvíz mennyiségének mérésére szolgáló, a szolgáltató tulajdonában
lévő vízmérők, mellékvízmérők, a mérésügyi jogszabályokban előírt időszakos
hitelesítéséről a szolgáltató saját költségén köteles gondoskodni.
(4) Elkülönített vízhasználó a saját tulajdonában lévő és mellékszolgáltatási szerződés
alapjául szolgáló mellékvízmérő hitelesítéséről, rendkívüli vizsgálatáról saját
költségére köteles gondoskodni. Amennyiben ezzel a költségek megelőlegezése
mellett a szolgáltatót bízza meg, úgy a szolgálgató a megbízás teljesítését nem
tagadhatja meg. Ha hitelesítést – az arról való gondoskodást –az elkülönített
vízhasználó elmulasztja, a szolgáltató a mellékszolgáltatási szerződést 15 napos
határidővel felmondhatja.
(5) Hiteles vízmérő hiányában a díj fizetésének alapjául szolgáló vízmennyiséget
átalánnyal kell meghatározni.
5.§.
(1) A szolgáltatásra, illetőleg a szolgáltató részére végzett víz és szennyvíz átadásátvételre a fogyasztónak a szolgáltatóval, illetőleg az átadónak az átvevővel
szerződést kell kötnie, amely tartalmazza.
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a.) A szerződő felek és azonosító adati körében a felek nevét, címét, vagy jogi
személyi, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén annak
székhelyét, cégjegyzékszámát, továbbá a természetes személy esetén a
személyi adatok körében anyja nevét, születési helyét, és idejét,
b.) A szerződés tárgyának fontosabb műszaki jellemzőit, a mennyiségi és
minőségi adatokat
c.) A szerződés időbeli hatályát, a szolgáltatás, illetőleg a víz-, és szennyvízátadás
megkezdésének időpontját,
d.) A teljesítés helyét,
e.) Az ellenérték megállapításának, ezen belül a számlázásnak, a mérőeszköz
leolvasásának és a számla kiegyenlítésének a módját,
f.) A szerződésszegés következményeit
g.) A fogyasztó, illetőleg az átvevő személyében bekövetkezett változás
bejelentési kötelezettségét a szolgáltató, illetőleg az átadó részére
h.) Egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételeket
(2) A szolgáltatásért a fogyasztónak külön jogszabály szerinti díjat kell fizetnie, kivéve,
ha a szolgáltatóval ennél alacsonyabb díj alkalmazásában állapodott meg. A díjat a
fogyasztó a szolgáltató által kibocsátott számla ellenértékét a szerződésben
meghatározott feltételekkel köteles kiegyenlíteni.
(3) A fogyasztó, illetőleg az elkülönített vízhasználó személyében beállott változást a régi
és új fogyasztó, illetőleg elkülönített vízhasználó együttesen köteles a vízmérőállás
megjelölésével a változástól számított 30 napon belül a szolgáltatónak bejelenteni. A
bejelentés elmulasztása esetén az abból eredő károkért az elköltöző fogyasztó és az új
fogyasztó, illetőleg az elkülönített vízhasználó egyetemlegesen felel.
(4) Az egyéni, lakossági családi házakban élő fogyasztók tulajdonosai, vagy használói –
ha azok vízmérővel, vagy mellékvízmérővel rendelkeznek – vízfogyasztásának a
leolvasása a – Kmv.r. 3.§.(1) bekezdés e.) pontja szerinti módjáról a fogyasztási
szerződésben történt megállapodás alapján – 6 havonta történik.
(5) A (2) bekezdésben meghatározott fogyasztók közül lakossági fogyasztók kivételével
a közületi fogyasztóknál a vízmérők olvasása havonta történik.
(6) A (2) bekezdésben megjelölt fogyasztók a vízmérőóra leolvasás közötti időszakban
havonta, részszámlában szereplő fogyasztás mennyisége az előző év azonos
időszakának megfelelő egy havi átlagfogyasztást tartalmazza, ez e rendeletben
meghatározott díjakkal számolva. Elszámoló számla kibocsátására 5 részszámla
kiküldését követően kerül sor. Az elszámoló számla alapja a 6 havonta leolvasott
vízmérő óra állás alapján mért fogyasztás.
A féléves elszámoló számla kibocsátását követően a szolgáltató a következő havi
számlában írja jóvá vagy terheli meg azzal az összeggel a fogyasztót, amely az
átlagfogyasztás alapján számított fogyasztásnál alacsonyabb vagy magasabb
fogyasztásból ered.
(7) A (2) bekezdésben megjelölt fogyasztók esetén a díjfizetés alapja a vízmérő
leolvasása közötti időszakban, az előző év fogyasztásának megfelelő egy havi
átlagfogyasztás. Az éves elszámoló számla kibocsátását követően a szolgáltató a
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fogyasztónál az átlagfogyasztáshoz képest magasabb, illetve alacsonyabb
fogyasztásból eredő különbözetet elszámoló számlában írja jóvá, vagy terheli meg.
6.§.
A csatornaszolgáltatás igénybevételének szabályait, valamint a kapcsolódó fogalmakat
a mindenkor hatályban lévő kormány-, és ágazati miniszteri rendeletek tartalmazzák.
7.§.
Záró rendelkezések
(1)
E rendelet a kihirdetését követő 31.napon. 2011.év január hó 1.napján lép
hatályba. A rendelet kihirdetéséről a körjegyző az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően,
a helyben szokásos módon gondoskodik.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a
rendelet.

16/2009./XI.18./sz.

(3) Abban az esetben, ha a rendelet hatálylépése és a fogyasztás leolvasás nem esik egybe,
a számlázás alapjául szolgáló mennyiséget időarányosan kell megosztani a díjváltozás
előtti és utáni időszakra.
(8) A korábban keletkezett csatornaszolgáltatás használatáért fizetendő díj hátralékok
esetén a díjhátralék keletkezésének idején hatályos önkormányzati rendelet díjait kell
alkalmazni.
8.§.
Jogharmonizációs záradék
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfeleltetést szolgálja.
1.sz. melléklet
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2010./XII.1/sz. rendeletéhez
I. A szennyvízcsatornaszolgáltatás 2011.évi díja:
a.)Önkormányzati hatósági díj

701.- Ft + ÁFA

b.)Közületi hatósági díj

701.- Ft + ÁFA

II. A szennyvízcsatornaszolgáltatás 2011.évi fajlagos díja:
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Hollád Község Önkormányzata illetékességi területén a szennyvízcsatornaszolgáltatás fajlatos
költsége 701.- Ft /m3, (melyből üzemelési díj 595.- Ft, mely az általános forgalmi adót nem
tartalmazza.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
111/2010./XII.1./kt.határozat:
a.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vállalja, hogy az Önkormányzat
és a Dunántúli Regionális vízmű Zrt. között fennálló szerződés(ek)ben rögzítettek szerint a
közművek (víz és/vagy szennyvíz) után fizetendő eszközhasználati/koncessziós díjat
2011.évtől kezdődően az önkormányzat elkülönítve tartja nyilván, és a mindenkor hatályos
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő működtetéshez szükséges beruházási (felújítási,
rekonstrukciós és korszerűsítési) feladatok költségeinek finanszírozáshoz pénzügyi forrásként
teljes mértékben biztosítja.
b.)A képviselő-testület tudomásul veszi a DRV Zrt. azon vállalását, hogy a szükséges
beruházási feladatokról évente, 3 éves gördülő tervben tájékoztatja az Önkormányzatot, a
kijelölt feladatokat az Önkormányzat megrendelése alapján hajtja végre, és azokról évente
elszámol.
c.)A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a DRV Zrt.-t
értesítse, és a szükséges nyilatkozatot az önkormányzat nevében tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
7.)Napirend tárgyalása
Egyéb ügyek
7.1. Bellin Giovanni Hollád, Fő u.35.sz. alatti lakos beadványa
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(A beadvány jelen jkv. mellékletét képezi.)
Mózes Marianna polgármester:
Az utolsó üléssel kapcsolatosan Bellin Giovanni beadványt nyújtott be a képviselőtestülethez,
amelyet ismertet, és amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A beadvánnyal kapcsolatosan tájékoztatja a testületet az alábbiakról:
A testület tagjai részére kiküldte Bellin Giovanni 8731 Hollád, Fő u.35.sz. alatti lakos
beadványát, amely a 2010.november 12-én megtartott ülésen, a vörösiszap károsultak részére
megállapítandó pénzbeni támogatásról hozott határozatok meghozatalával kapcsolatos.
Az 1990.évi LXV.törvény (a továbbiakban: Ötv.) 14.§.(1) bekezdése értelmében a képviselőtestület akkor határozatképes, ha az ülésen a települési képviselőknek több mint fele jelen van.
A javaslat elfogadásához a jelenlévő települési képviselők több mint felének igen szavazata
szükséges. Az Ötv. 15.§.(1) bekezdése, valamint Hollád Község Önkormányzata Képviselőtestületének a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
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5/2007./III.26./önkormányzati rendelete rendelkezik arról, hogy mely ügyekben szükséges a
minősített többség a javaslat elfogadásához. Általánosságban a támogatásról való döntés nem
minősül ilyen ügynek, vagyis egyszerű szótöbbség – 3 igen szavazat – elegendő a javaslat
elfogadásához.
Hollád településen a képviselő-testület 5 fős, a képviselő-testület minden tagja jelen volt, így
a képviselő-testület határozatképes volt. Akkor amikor arról szavazott a testület, hogy
egyáltalán pénzbeni támogatást nyújtsanak-e, a szavazás eredménye 3 igen volt, miután a
testület döntött arról, hogy pénzbeni támogatást ad, szavazott a megállapítandó összegről is,
ekkor 4 igen szavazat gyűlt össze, így a határozatok meghozatala jogszerű volt.
A települési képviselők saját belátásuk, lelkiismeretük szerint szavaznak egyes ügyekben.
Nincs jogszabályi előírás arra, hogy a képviselőknek az adott ügyben kinyilvánított
döntésükhöz ragaszkodniuk kell a további döntéshozatal során is. A határozat
érvényességéhez egyedül a határozatképesség és a határozat elfogadásához szükséges igen
szavazatok száma szükséges.
A beadvány benyújtója kérte a beadványában, hogy kerüljön a beadvány kifüggesztésére a
hirdetőtáblán.
Tájékoztatja a testületet arról, hogy a képviselő-testület nem köteles arra, hogy az ügyfél által
írott beadványt az önkormányzat hirdetőtábláján közzétegye. Az önkormányzati hirdetőtábla
arra szolgál, hogy az önkormányzat működésével kapcsolatos, a település lakóit érintő
közérdekű információk, pl. képviselő-testületi ülés időpontja, napirendje, képviselők
fogadóórája, stb.) ott elhelyezésre kerüljenek.
beadványra 30 napon belül kell választ adnia a bejelentő által leírtakra, de a hirdetőtáblán nem
kell elhelyeznie a közérdekű bejelentést.
A beadványt fentiek ellenére a hirdetőtáblára kifüggesztette, hogy a többi választópolgár is
megbizonyosodhasson arról, hogy a képviselő-testület jogszerű döntést hozott az ügyben.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés elfogadására, az alábbi határozati javaslatot
teszem:
Határozati javaslat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bellin Giovanni Hollád, Fő u.35.sz.
alatti lakos beadványában foglaltakat megismerte, megtárgyalta.
A képviselő-testület Mózes Marianna polgármester, beadvánnyal kapcsolatos
előterjesztésében foglaltakat megismerte, megtárgyalta. A testület a 2010.november 12-i
ülésen a vörösiszap katasztrófa károsultjainak pénzbeni támogatása ügyében hozott
határozatokat jogszerűen hozta meg.
Felkéri a polgármestert, hogy a testület határozatáról bejelentőt tájékoztassa.
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A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül meghozta
az alábbi határozatát:
112/2010./XII.1./kt.határozat:
a.)Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bellin Giovanni Hollád, Fő u.35.sz.
alatti lakos beadványában foglaltakat megismerte, megtárgyalta.
b.) A képviselő-testület Mózes Marianna polgármester,
előterjesztésében foglaltakat megismerte, megtárgyalta.

beadvánnyal

kapcsolatos

c.) A képviselő-testület a beadvány benyújtóját az alábbiakról tájékoztatja:
Az 1990.évi LXV.törvény (a továbbiakban: Ötv.) 14.§.(1) bekezdése értelmében a képviselőtestület akkor határozatképes, ha az ülésen a települési képviselőknek több mint fele jelen van.
A javaslat elfogadásához a jelenlévő települési képviselők több mint felének igen szavazata
szükséges. Az Ötv. 15.§.(1) bekezdése, valamint Hollád Község Önkormányzata Képviselőtestületének a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
5/2007./III.26./önkormányzati rendelete rendelkezik arról, hogy mely ügyekben szükséges a
minősített többség a javaslat elfogadásához.
Általánosságban a támogatásról való döntés nem minősül ilyen ügynek, vagyis egyszerű
szótöbbség – 3 igen szavazat – elegendő a javaslat elfogadásához.
Hollád településen a képviselő-testület 5 fős, a képviselő-testület minden tagja jelen volt, így
a képviselő-testület határozatképes volt. Akkor amikor arról szavazott a testület, hogy
egyáltalán pénzbeni támogatást nyújtsanak-e, a szavazás eredménye 3 igen volt, miután a
testület döntött arról, hogy pénzbeni támogatást ad, szavazott a megállapítandó összegről is,
ekkor 4 igen szavazat gyűlt össze, így a határozatok meghozatala jogszerű volt.
A települési képviselők saját belátásuk, lelkiismeretük szerint szavaznak egyes ügyekben.
Nincs jogszabályi előírás arra, hogy a képviselőknek az adott ügyben kinyilvánított
döntésükhöz ragaszkodniuk kell a további döntéshozatal során is. A határozat
érvényességéhez egyedül a határozatképesség és a határozat elfogadásához szükséges igen
szavazatok száma szükséges.
A képviselő-testület nem köteles arra, hogy az ügyfél által írott beadványt az önkormányzat
hirdetőtábláján közzétegye. Az önkormányzati hirdetőtábla arra szolgál, hogy az
önkormányzat működésével kapcsolatos, a település lakóit érintő közérdekű információk, pl.
képviselő-testületi ülés időpontja, napirendje, képviselők fogadóórája, stb.) ott elhelyezésre
kerüljenek. 30 napon belül kell választ adnia a bejelentő által leírtakra, de a hirdetőtáblán
nem kell elhelyeznie a közérdekű bejelentést.
d.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy beadvány benyújtóját a képviselőtestület határozatáról értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
7.2 Tordai Judit önkormányzati képviselő beadványa
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(A beadvány jelen jkv. mellékletét képezi.)
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Tordai Judit képviselő:
Vannak olyan területek, amelyeket használnak, de nincs rá bérleti szerződés. A Mózes
Nándorné is használ a Bari-hegy felé. Az önkormányzatnak csak 1 db szántóra van bérleti
szerződése, a többire nincs. Ez szeretné tisztázni. A 044 hrsz. területről készült haszonbérleti
szerződésben, amelyet az önkormányzat a polgármester édesanyjával Mózes Ernőnével kötött,
vannak különböző vállalások, amelyek nem teljesültek. Nincsen rendben tartva a Rákoczi
utcában az árokpart, a Petőfi utcában 2 belterületi telket tartanak karban.
Mózes Marianna polgármester
Az állagát megóvjuk a területnek a kukoricatermeléssel.
Tordai Judit képviselő:
A bérleti szerződésekből 40-50 ezer Ft szép haszna lehetnek az önkormányzat. Nem
személyeskedik.
Kéri, hogy nézzenek utána azoknak a területeknek amelyeket hasznosítanak, mire ad az MVH
A támogatást. Azt nézi, hogy az önkormányzat milyen bevételektől esik el. Meg kell nézni,
kik azok akik szeretnének használni területeket. Az MVH által adott támogatást ezévben 1 ha
után 42.000.- Ft. Ez lehetne önkormányzati bevétel. Mindenki úgy tudja, hogy a polgármester
családjának a tulajdona, nem pedig bérli.
Mózes Marianna polgármester:
A Nagy Tibor polgármestersége idején nem is volt haszonbérleti szerződés.
Tordai Judit képviselő:
Meg kell hirdetni, hogy vannak ilyen lehetőségek, meg kell határozni, hogy melyik területek.
Tordai Judit képviselő:
A bérleti szerződést módosítani kell.
Véleménye szerint bele lehetne írni a
szerződésmódosításként, hogy nem karbantartja a területet, hanem termel rajta. Formailag
olyan legyen, hogy legyen meghatározva, hogy mit kell annak fejében tenni, hogy bérlik (1.Ft haszonbérért).
Nem személyeskedni akar, de vannak olyan területek, amelyeket ki lehetne adni bérbe, és
hasznot termelnek. Ő azt nézi, hogy az önkormányzat milyen bevételtől esik el. Kéri
felkutatni, hogy kik használják bérleti szerződés nélkül az önkormányzati területeket. Lenne a
faluban olyan személy a Fő utcában is, aki bérelne, fel tudná utána venni a területalapú
támogatást.
Mózes Marianna polgármester:
Nem javasolja a már megkötött bérleti szerződések felülvizsgálatát. Ők végig kaszálják az
árokpartot a Mavrák sarokig.
Tordai Judit képviselő:
A Rákoczi utcában elvállaltátok ,hogy karbantartjátok, nem pedig hasznot csináltok,
lekaszáljátok, petrencét csináltok, és hazaviszitek a füvet. Nektek abból hasznotok van. Ha
változtattok a szerződésen formailag, akkor megtámadom.
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Mózes Marianna polgármester személyes érintettsége folytán a napirend további tárgyalása
idejére az ülés vezetését átadja Gaál Melindának az Ügyrendi Bizottság elnökének.
Az ülés továbbra is határozatképes, folytatódik.
Mózes Marianna polgármester:
Javasolja Gaál Melindának az Ügyrendi Bizottság elnökének, hogy tegye fel szavazásra a
haszonbérleti szerződés módosításának kérdését.
Gaál Melinda Ügyrendi Bizottság elnöke:
Javasolja, hogy a Hollád külterület 044 hrsz-u területre az Önkormányzat mint tulajdonos és a
Mózes Ernőné Hollád, Petőfi Sándor u.61.sz. alatti lakos haszonbérlő között fennálló bérleti
szerződést kerüljön módosításra.
Megállapítja, hogy mivel 2 igen szavazat, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás született, így
határozatot nem hozott a képviselő-testület.
Tordai Judit képviselő:
Tudassák az emberekkel, hogy lehet bérelni területeket. Erdőterületek bérlésére van törvény.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
113/2010./XII.1./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hirdetményt tesz közzé a település
lakossága körében az önkormányzat tulajdonában lévő földterületek haszonbérlési lehetősége
tárgyában.
Felkérik a polgármestert, hogy a hirdetmény közzétételéről gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Tordai Judit képviselő:
A szerződésmódosításban konkretizálni kell, hogy mit tart karban, valamint a Petőfi Sándor
utcában helyrajzi szám szerint fel kell tüntetni a karbantartó területet.
Gaál Melinda Ügyrendi Bizottság elnöke:
Szavazásra teszi fel azt a kérdést, hogy ki ért egyet azzal, hogy az Önkormányzat mint
tulajdonos és Mózes Ernőné Hollád, Petőfi Sándor u.61.sz. alatti lakos között a 044 hrsz.-u
területre vonatkozóan fennálló haszonbérleti szerződés módosításra kerüljön?
Mózes Marianna polgármester bejelenti személyes érintettségét, és tájékoztatja a testület
tagjait, hogy a szavazás során tartózkodni fog.
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A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett meghozta
az alábbi határozatát:
114/2010./XII.1./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hollád Község Önkormányzata mint
tulajdonos és Mózes Ernőné Hollád, Petőfi Sándor u.61.sz. alatti lakos mint haszonbérlő
között, a Hollád külterület 044 hrsz.-u terület haszonbérlete tárgyában a képviselő-testület
22/2010./III.29./kt.határozata alapján létrejött, és jelenleg is fennálló haszonbérleti szerződés
módosítását elhatározza.
Határidő: azonnal
Felelős: Gaál Melinda Ügyrendi Bizottság elnöke
Gaál Melinda Ügyrendi Bizottság elnöke:
A testület döntött arról, hogy a 044 hrsz.-u területre létrejött haszonbérleti szerződés
módosításra kerüljön. Most akkor arról kellene döntenie a testületnek, hogy mi kerüljön be a
szerződésmódosításba.
Javaslatot tesz a módosításra vonatkozóan: kerüljön be a szerződésbe, hogy a bérbevevő a
22/2010./III.29./kt. határozatában megállapított 1.- Ft-os haszonbérleti díj ellenértékeként mit
vállal:
a.)a Rákoczi u. mindkét oldalán a zöldfelület fűnyírozása
b.) Petőfi utcában lévő 2 db önkormányzati telek (beépítetlen) helyrajzi szám szerint kerüljön
megjelölésre a szerződésben.
Szavazásra teszi fel a javaslatot.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett meghozta
az alábbi határozatát:
115/2010./XII.1./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy Hollád Község
Önkormányzata és Mózes Ernőné Hollád, Petőfi Sándor u.61.sz. alatti lakos között a Hollád
külterület 044 hrsz-u, 1/1 tulajdoni részarányú, szántó művelési ágú terület haszonbérlete
tárgyában a 22/2010./III.29./kt.határozat alapján megkötött, jelenleg is fennálló haszonbérleti
szerződés módosításra kerüljön olyan formában, hogy a szerződés egy pontjába kerüljön
meghatározásra, hogy a bérbevevő a megállapított 1.- Ft/év haszonbérleti díj ellenértékeként
mit vállal: a Rákoczi utca mindkét oldalán a zöld felület rendszeres fűnyírozását
A Petőfi utcában lévő 2 db önkormányzati telek (beépítetlen terület) hrsz. szerint kerüljön
megjelölésére a szerződésben.
Határidő: azonnal
Felelős: Gaál Melinda Ügyrendi Bizottság elnöke
Tordai Judit képviselő:
Javasolja a haszonbérleti díj emelését.
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Sifter Aranka képviselő:
Nem javasolja a bérleti díj emelését, mert ők is karbantartanak területet, és tudja, hogy
mennyibe kerül egy kaszálás.
Tordai Judit képviselő:
Nem kell egy kosárba venni az egész falut.
Gaál Melinda Ügyrendi Bizottság elnöke:
Megállapítja, hogy mivel 2 nem szavazat, 1 igen szavazat és 1 tartózkodás született, így
határozatot nem hozott a képviselő-testület.
Gaál Melinda az Ügyrendi Bizottság elnöke, mivel a polgármester személyes érintette
megszűnt, az ülés vezetését visszaadja Mózes Marianna polgármester részére.
Az ülés továbbra is határozatképes, az ülés folytatódik.
Mózes Marianna polgármester:
Tordai Judit képviselő a beadványában az önkormányzati földek bérleti helyzetén kívül a
lakosság segélyezésével kapcsolatosan kérdést is felvetett, nem tartja helyesnek a segélyezést,
azok a lakosságon nem segítenek, illetve nincsen tájékoztatva a lakosság a lehetőségekről.
Tordai Judit képviselő:
A polgármester ne egyedül döntsön az átmeneti segélyek ügyében, hanem a testület közösen.
Mózes Marianna polgármester:
A képviselő-testület az átmeneti segélyezéssel kapcsolatos hatáskörét a szociális ellátások
helyi szabályozásáról szóló rendeletében átruházta a polgármesterre.
Török Csilla körjegyző:
A helyi rendelet szerint átruházott hatáskörben dönt a polgármester az átmeneti segélyekről.
Módosítani kell a rendeletet, a képviselő-testület az átruházott hatáskört vegye vissza, és a
testület bírálja el a rendelet hatályba lépése után a kérelmeket. Javasolja, hogy a
méltányossági alapon megállapítható juttatások kerüljenek vissza a testület döntési
hatáskörébe.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2010./XII.1./kt.rendelete
a 6/2009./III.27./sz. rendelete
a szociális ellátások helyi szabályozásáról módosításáról
Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
szóló 1949.évi XX.tv. 44/A §.(2) bekezdésében, a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló – többször módosított - 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 1. §-ának (2)
bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. §(3) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3)
bekezdésében, 37/D (3) bekezdésében, 38. §-ának (9) bekezdésében, 43/B § (1) és (3)
bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 46. § (1) bekezdésében, 47. §-ának (1) bekezdésében,
50.§-ának (3) bekezdésében, 55/C § (4) bekezdésében és a 62. § (2) bekezdésében kapott
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felhatalmazás alapján az önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott szociális
ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
A 6/2009./III.27.sz. rendelet 16.§. (12) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(12) Az átmeneti segély megállapításával kapcsolatos hatáskört a képviselő-testület
gyakorolja.”
2.§.
(1)E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után indult,
illetve a jogerősen el nem bírált, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, feltéve ha az a
kérelmez számára kedvezőbb.
(2)Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993.évi III.törvény, és e törvény végrehajtására hozott magasabb szintű
jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
Mózes Marianna polgármester a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet
módosítás aláírása és kihirdetése idejére szünetet rendel el.
SZÜNET
A körjegyző a szünetben a rendeletet az SZMSZ-ben meghatározott módon, hirdetőtáblán
történt kifüggesztéssel kihirdette.
A szünet után a testület alakuló ülése továbbra is határozatképes, folytatódik.
Tordai Judit képviselő:
A lakosság nincsen tájékoztatva a lehetőségekről, hogy milyen szociális és gyermekvédelmi
ellátásokat vehet igénybe. Rövidített tájékoztatást kellene szórólapon közzé tenni, és azon
feltüntetni, hogy bővebb felvilágosításért az önkormányzathoz fordulhatnak.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
116/2010./XII.1./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szórólapon tájékoztatja a község
lakosságát a szociális ellátások helyi szabályozásáról és a gyermekvédelem helyi
szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletben megállapított, a lakosság által igényelhető
ellátási formákról. A szórólapon kerüljön feltüntetésre, hogy bővebb felvilágosítás az
ellátásokkal kapcsolatosan Hollád Község Önkormányzata hivatalánál (Hollád, Fő u.16.)
kérhető.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szórólapok elkészíttetéséről és a lakosság
körébe történő kijuttatásáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
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7.3. Tordai Judit képviselő beadványa
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(A beadvány jelen jkv. mellékletét képezi.)
Mózes Marianna polgármester:
A képviselő asszony beadványt nyújtott be a körjegyzőhöz a Holládi Önkormányzati hivatal
2010.év november hó 22-i délutáni zárva tartásával kapcsolatosan. Mivel nem a körjegyző
hatásköre a Hollád, Fő u.16.sz. alatti önkormányzati hivatallal kapcsolatos ügyek intézése, a
testület elé tárta megtárgyalásra.
Tordai Judit képviselő:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a beadványában foglaltakra már a választ megkapta,
így a beadványát visszavonja, kéri, hogy azt a testület ne tárgyalja.
A képviselő-testület egyhangúlag Tordai Judit képviselő bejelentését tudomásul vette.
7.4. Tordai Judit képviselő kezdeményezése
Tordai Judit képviselő:
Kéri a polgármestert, és képviselő társait, hogy nézzenek utána, hogy a holládi illegális
szemétlerakó ügye hogy áll. Jelenleg eljárás van folyamatban, mikor fogják azt megszüntetni,
vizsgálják ki, mivel egészségre káros anyagokat tartalmaz a terület. Holládon a Fő utca közel
esik az illegális szemétlerakóhoz, és van pár család, aki a kútból kénytelen inni.
7.5. Tordai Judit képviselő 01/2287/5/2010.iktató számú beadványára polgármester által
adott válasz elfogadása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Mózes Marianna polgármester:
Tordai Judit képviselő beadványt nyújtott be hozzá, hogy a 2010. év december hó 1.napján 13
órára összehívott közmeghallgató ülést napolja el esetleg egy szombati időpontra. A
közmeghallgatás időpontja a lakosság felé már publikálva lett. A képviselő asszony kérte még
azt is, hogy a korábban a november 12-i ülésre benyújtott beadványának a megvitatása a
közmeghallgatáson folytatódik tovább, és ha szombaton kerülne sor a közmeghallgatásra,
akkor többen tudnának részt venni. E-mailben válaszolt a képviselő-asszony hozzá intézett
beadványára, amelyről a testületet ezúton tájékoztatja.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
117/2010./XII.1./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tordai Judit képviselő
01/2287/5/2010.számon iktatott közmeghallgatással kapcsolatos beadványával kapcsolatosan
a polgármester által adott választ megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.
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Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
7.5. Bogdán János Hollád, Rákoczi u.63.sz. alatti lakos beadványa
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(A beadvány jelen jkv. mellékletét képezi.)
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
118/2010./XII.1./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bogdán János Hollád, Rákoczi
u.63.sz. alatti lakos beadványát az önkormányzat és az internet használattal kapcsolatban
megismerte, megtárgyalta.
A képviselő-testület ismételten felhívja a polgármestert, hogy az önkormányzat zárva tartását,
az ügyfélfogadási rendet az önkormányzat bejáratánál függessze ki.
A testület megállapítja, az internet használati lehetőség a lakosság részére biztosítva van a
közösségi internethozzáférési helyiségben, annak használati lehetőségéről, valamint a hivatal
ügyfélfogadási rendjéről a beadvány benyújtóját tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
7.6. Helyi adókról szóló rendelet módosítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(A rendelettervevezet jelen jkv. mellékletét képezi.)
Mózes Marianna polgármester:
Holládon a kommunális adó mértéke adótárgyanként évente 6.000.- Ft-ban volt eddig
rendeletben megállapítva. A környező településeket megvizsgálva, itt a legkevesebb. Az
önkormányzat a befolyt kommunális adóból fizette a hulladékkezelési közszolgáltatás díját,
amelyet a lakosságtól 100 %-os mértékben átvállalt. Javasolja a testületnek, hogy az adó
3.000.- Ft-al kerüljön megemelésre, javasolja, hogy az adó mértéke 2011. január 1-től
kezdődően 9.000.- Ft/év/adótárgy mértékben kerüljön megállapításra.
Tordai Judit képviselő:
Soknak tartja a 9.000.- Ft, javasolja a kommunális adó mértékét 8.000.- Ft-ban megállapítani.
Mózes Marianna polgármester:
Szavazásra teszi fel a 9.000.- Ft-ra történő felemelést.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
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119/2010./XII.1./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kommunális adó mértékének a
jelenleg megállapított 6.000.- Ft/év/adótárgyról
9.000.- Ft/év/adótárgyra történő
felemelésével egyetért, azt a helyi adókról szóló rendelete módosításába beépíti.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2010./XII.1./sz. rendelete
a 11/2005./IX.26./sz.rendelete
a helyi adókról módosításáról
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló többször
módosított 1990.évi C.törvény (a továbbiakban: Tv. ) 1.§. (1) bekezdésében és 6.§-ban kapott
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet (továbbiakban: R.) alkotja:
1.§.
A 11/2005./IX.26./sz. rendelet 6.§.-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6.§. Az adó mértéke adótárgyanként 9.000.- Ft/év.

2.§.
(1)E rendelet a kihirdetését követő 31.napon, 2011. év január hó 1.napján lép hatályba,
rendelkezéseit a hatálybalépéstől követően kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak
szerint.
7.7. Zárt ülés elrendelése
A képviselő-testület egyhangúlag a továbbiakban tárgyalandó ügyekre – jellegük miatt – zárt
ülést rendel el.
k.m.f.t.
Mózes Marianna
polgármester

Török Csilla
körjegyző
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