HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3. számú jegyzőkönyv
2011. február 25.
NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI
2011.
február
25-i
vános ülés napirendjének elfogadása

nyíl-

13/2011./II.25./kt.határozat:

-

14/2011./II.25./kt.határozat:

-

Átmeneti gazdálkodásszóló beszámoló elfogadása

15/2011./II.25./kt.határoazt:

-

Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása

16/2011./II.25./kt.határozat:

-

Ügyrendi döntés a bizottság tagjának és
elnökének nyílt szavazással történő megválasztásáról

17/2011./II.25./kt.határozat:

-

Személyes érintettség miatt döntéshozatalból
való ki nem zárásról döntés

18/2011./II.25./kt.határozat:

-

Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztása

19/2011./II.25./kt.határozat:

-

Gaál Melinda képviselő személyes érintettsége
miatt, szavazásból történő ki nem zárásáról döntés

20/2011./II.25./kt.határozat:

-

Alpolgármester megválasztása

21/2011./II.25./kt.határozat:

- Gaál Melinda alpolgármester személyes érintettsége miatt, szavazásból történő ki nem zárásáról döntés

22/2011./II.25./kt.határozat:

-

Alpolgármester
tása

tiszteletdíjának

megállapí-

23/2011./II.25./kt.határozat:

-

SZMSZ felülvizsgálatára megbízás adása

24/2011./II.25./kt.határozat:

-

Somogy Megyei Katasztrófavédelem Marcali
kirendeltségével készített együttműködési
megállapodás jóváhagyása

25/2011./II.25/kt.határozat:

-

„Margaréta” Óvoda Alapítványa pénzügyi támogatása

26/2011./II.25./kt.határozat:

„Dobó István” Általános Iskola Alapítvány részére – hivatalból indított eljárás keretében – pénzügyi támogatás biztosítása

-

27/2011./II.25./kt.határozat:

-

Marcali Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény Marcali Városi Zeneiskola pénzügyi támogatás kérése

28/2011./II.25./kt.határozat:

-

Szabó Gyuláné Budapest, Beregszász u. 22. telekvásárlási kérelme.

29/2011./II.25./kt.határozat:

-

Közösségi internet használati helyiség nyitvatartási
idejének megállapítása

30/2011./II.25./kt.határozat

-

Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadásának megállapítása, falugaszdász hivatalon belül elhelyezése

31/2011./II.25./kt.határozat:

-

Bellin Giovanni beadványával kapcsolatos válaszadás

32/2011./II.25./kt.határozat:

-

Képviselői fogadóóra megállapítása

33/2011./II.25./kt. határozat:

-

Üzemanyag felhasználás adatainak kidolgozására utasítása

34/2011./II.25/kt.határozat:

-

Fűnyírók, szerszámok elhelyezése

35/2011./II.25./kt.határozat:

-

Falumegújítás
benyújtása

és

falufejlesztésre

36/2011./II.25./kt.határozat:

-

Zárt ülés elrendelése

Zárt ülésen:
37-56/2011./II.28./kt.határozat:

-

Szociális kérelmek elbírálása

pályázat

RENDELETEI
___________________________________________________________________________

1/2011./II.25./kt.rendelet:
2/2011./II.25./kt.rendelet:

- Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
-

Önkormányzat által fenntartott oktatási-nevlési
szociális intézményekben fizetendő térítési díjak
módosításáról

3. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. év február hó 25.
napján 8.30 órakor a Községháza épületében (Hollád, Fő u. 16.) megtartott. nyilvános
üléséről.
Jelen vannak: Mózes Marianna polgármester
Mózes Judit képviselő
Gaál Melinda képviselő
Sifter Aranka képviselő
Tordai Judit képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Török Csilla körjegyző
Rigóné Baranyai Beatrix pénzügyi főelőadó
Meghívottként jelen van: Garai Ferencné jegyzőkönyvvezető
Álmos Zsolt CKÖ elnök
Mózes Marianna polgármester köszönti a nyilvános ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy
a megválasztott 5 fő települési képviselőből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, az ülést
megnyitja.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
13/2011./II.25./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. február 25. napján tartandó
nyilvános ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
Napirend:
1.) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről rendeletalkotás, az átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló megtárgyalása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
2.)Az Önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési, szociális intézményekben fizetendő térítési díjak módosításáról rendeletalkotás
Előadó: Mózes Marianna polgármester
3.)Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
4.)Egyéb ügyek

Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

1.)Napirend tárgyalása
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
gazdálkodásról szóló beszámoló megtárgyalása

rendeletalkotás,

az

átmeneti

Előadó: Mózes Marianna polgármester
( Írásos előterjesztés és a rendelettervezet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Mózes Marianna polgármester:
Felkéri Rigóné Baranyai Beatrix pénzügyi főelőadót, hogy az átmeneti gazdálkodás
változásairól adjon tájékoztatást.
Rigóné Baranyai Beatrix pénzügyi főelőadó:
Átmeneti gazdálkodással kapcsolatban módosítani kellett 1.000 Ft-al. Mérlegjelentés készült
és – 1.000 Ft csökkenéssel fogadta el.
A költségvetési rendelettervezet mellékleteiben bekövetkezett változások a korábbi állapothoz
képest az alábbiak szerint alakultak:
2. sz. mellékletben a bevétel 4.901.000 Ft helyett 4.906.000 Ft, mivel a CKÖ bevétel rosszul
lett beépítve. Külön meg kellett bontani a kamat bevételt, ezért kellett módosítani a
hitelállományt 5.000 Ft-al megnöveltük.
3. sz. melléklet IV. pont: működési bevétel -5.000 Ft csökkenés, hitelállomány +5.000 Ft
növekedés.
4.sz. melléklet: kerekítés miatt 3162 Ft helyett 3163 Ft, főösszegben nincs változás.
5. sz. mellékletben ugyanez.
6. sz. mellékletben szintén 1.000 Ft növekedés, a 7. sz. mellékletben 1.000 Ft csökkenés.
11. sz. mellékletben lakossági hulladékszállítás 2.369.000 Ft/év
Szennyvízberuházás: induló összeg 41.048.400 Ft.. Ez volt az induló összeg a lakosság
részére. Ebből lakossági befizetés + LTP befizetés. 2010. december végén 18.066.000 Ft volt
a hiányzó összeg, amit a lakosság nem fizetett be.
Tordai Judit képviselő:
Tervezés ki volt fizetve az előző dokumentumok szerint.
Rigóné Baranyai Beatrix pü.főelőadó:
A pályázatba nincs beleírva a tervezés összege, csak a költségvetésben szerepel.
Tordai Judit képviselő:
150 millió forint volt a bekerülési összeg, ebből 130. millió támogatást kapott tudomása
szerint az önkormányzat.
Rigóné Baranyai Beatrix pü.főelőadó:
Az összeg 150.840.000 Ft.
Tordai Judit képviselő:

Meg lehet nézni?
Mózes Marianna polgármester:
20 % volt az önerő. Nem kaptunk akkora összeget, mint Szegerdő és Tikos.
Török Csilla körjegyző:
Szegerdőn és Tikoson több volt az állami fővezeték, ezért kaptak több támogatást.
A beruházás közösen készült. Az önkormányzatnak akkor is ki kell fizetni a beruházást, ha a
lakosságtól nem tudja beszedni a pénzt. Ahol csak egy csap van az udvaron, nem lehet
kötelezni a rákötést. A hozzájárulást be kell szedni, mivel a vezeték elmegy az ingatlan előtt,
de lehet, hogy csak az örökösök fizetnek majd, ezt azonban meg kell előlegezni. Társulás
vette fel a hitelt.
Tordai Judit képviselő:
Azért szeretné megnézni, mivel előzőleg 16.millióról beszéltünk, most meg 18-ról.
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a Képviselőt-testületet, hogy az elhangzott előterjesztést fogadja el.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát.
14/2011. /II.25 ./ kt. határozat:
a.) Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. január 1-től a költségvetési
rendelettervezet Képviselő-testület elé terjesztéséig beszedett bevételeket 7.462 e Ftban, a teljesített kiadásokat 8.919 e Ft-ban hagyja jóvá.
b.) A beszedett bevételek és a teljesített kiadások a 2011.évi költségvetési rendelettervezetbe beépítésre kerülnek.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki a pénzügyi főelőadó által ismertetett változásokkal, és a
rendelettervezetben foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a
következő rendeletét:
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2011./II.25./önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi
XXXVIII.törvény (továbbiakban: Áht.) 65.§-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján 2011.évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.
(1)A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) és az
önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
(2)E rendelet rendelkezéseit a Holládi Cigány Kisebbségi Önkormányzat vonatkozásában a
kisebbségi önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 4/2011./II.22./CKÖ határozatában
foglaltak figyelembe vételével lehet alkalmazni.
(3)A költségvetés tervezetének összeállítása és a költségvetési rendelet megalkotása során a
helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzatok együttműködésére vonatkozó
részletes szabályokat és eljárási rendet –– a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi
megállapodásban rögzíti.
2.§.
(1)Az Áht. 67.§.(3) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendelet a (2)-(3) bekezdés
szerint állapítja meg.
(2)Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként
működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelte 1.sz.
melléklete tartalmazza.
(3)Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e
rendelet 1.sz. melléklete szerint külön címet alkotnak.
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3.§.
(1)A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2011.évi
költségvetését
42.483 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
47.389 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
4.906 ezer Ft hiánnyal
állapítja meg.
Ezen belül:
- működési célú bevételt
ebből:
o finanszírozási célú műveletek
o előző év pénzmaradvány
-

működési célú kiadásokat

37.240 e Ft-ban,
4.906 e Ft-ban
0 e Ft-ban
37.240 e Ft-ban,

ebből:
o
o
o
o
o
o
o
o
-

-

-

a személyi juttatások kiadásait
a munkaadókat terhelő járulékokat
a dologi kiadásokat
ellátottak pénzbeli juttatásai
a speciális célú támogatásokat
szociális segélyeket
átadott pénzeszközöket
kamatfizetést

3.780 e Ft-ban,
1.034 e Ft-ban,
7.851 e Ft-ban,
0 Ft-ban,
0 Ft-ban,
16.352 e Ft-ban,
8.220 e Ft-ban,
3 e Ft-ban,

felhalmozási célú bevételt
ebből:
o finanszírozási célú műveletek
o előző évi pénzmaradvány

10.149 e Ft-ban,
0 e Ft-ban,
0 e Ft-ban,

a felhalmozási célú kiadást
ebből:
o a beruházások összegét
o a felújítások összegét
o egyéb felhalmozási célú hitel törlesztést
a felhalmozási célú tartalékot

10.149 e Ft-ban
1.500 e Ft-ban,
3.163 e Ft-ban
4.486 e Ft-ban
1.000 e Ft-ban

állapítja meg.
(2)A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési
többlet felhasználására szolgáló, az Áht. 8/A.§.(3) bekezdés a-b.) pontjában meghatározottak
szerinti finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait, működési, illetve felhalmozási cél
szerinti tagolásban a 2.sz. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4.§.
(1)Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 3.sz. melléklete tartalmazza.
(2)Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 4.sz. melléklete tartalmazza.
(3)Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 11.sz. melléklete
tartalmazza.
(4)A képviselő-testület a polgármesteri hivatal költségvetését e rendelet 5.sz. melléklete
hagyja jóvá.
(5)A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 6.sz. melléklete szerint
hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak
megfelelően valósíthatók meg.
(6)A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet 7.sz. melléklete
szerint állapítja meg.

(7)A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen e rendelet 8.sz
melléklete állapítja meg.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a
hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5.§.
(1)Az önkormányzat keresi az évközbeni pályázati lehetőségeket a működési célú hiány
csökkentésére, pályázatot nyújt be az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került
önkormányzat pénzügyi támogatása elnyerésére.
(2)Amennyiben az (1) bekezdésben foglaltak alapján a működési célú hiányt csökkenteni,
vagy megszüntetni nem tudja, hogy a képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti
egyensúly megteremtése érdekében 4.906 e Ft forrás kiegészítő hitelt vesz fel, annak
felvételét jóváhagyja. Ezen belül a felhalmozási célú hitel összege 0 e Ft, a legfeljebb 1 éves
időtartamra felvehető folyószámla hitel összege 4.906 e Ft.
(3)A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla
hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2011.évi kondicíókkal
történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól
munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.
A bevételi többlet kezelése
6.§.
(1)A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület
értékpapírvásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés hasznosítással (pénzintézeti) kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi
műveletek lebonyolítását 5 millió Ft-ig a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a
megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. Az
értékpapírvásárlása tárgyában a döntést a képviselő-testület saját hatáskörében hozza meg.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a
képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7.§.
(1)A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 1000 ezer Ft összegben állapítja meg.
(2)A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 0 ezer Ft összegben állapítja
meg.

A kisebbségi önkormányzat költségvetése
8.§.
A képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését – a kisebbségi
önkormányzat határozata alapján – változatlan tartalommal építi be a költségvetésébe, melyet
e rendelet 9.sz. melléklete tartalmaz.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9.§.
A 2011.évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi
bontásban a 10.sz. melléklet tartalmazza.
Támogatások
10.§.
A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról, - amelyeket nem a
helyi önkormányzati, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek útján végeztet – a
11.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően döntött.
II.
A 2011.évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11.§.
A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
12.§.
(1)A kisebbségi önkormányzat költségvetése kizárólag a kisebbségi önkormányzat határozata
alapján módosítható.
(2)A kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatában foglaltakra vonatkozóan a
települési önkormányzat képviselő-testülete nem rendelkezik döntési jogosultsággal.
13.§.
(1)Az önkormányzat által társulásban fenntartott költségvetési szervek éves költségvetésének
végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek
növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2)Az önkormányzat által társulásban fenntartott költségvetési szervek az éves
költségvetésüket a megállapított önkormányzati támogatások és saját bevételeik terhére úgy
kötelesek megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően
ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3)Az önkormányzat által társulásban fenntartott költségvetési szervek éven túli fejlesztési
kötelezettséget csak a fenntartó képviselő-testületek jóváhagyásával vállalhatnak.
Előirányzatok megváltoztatása
14.§.
(1)A helyi önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait az előirányzatok módosításával
évközben megváltoztathatja. A módosításokkal a költségvetési rendeletet módosítani kell. Az
előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési
törvényben felsorolt - , illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó
előirányzatokat.
(2)Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet,vagy
elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a
polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület az első negyedév
kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési
beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott
határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő
módosításáról.
15.§.
(1)Az élet-, és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az
elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése
körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2)Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között
átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését teljesen felfüggesztheti,
a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
Pótköltségvetés
16.§.
(1)A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha
évközben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat
költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(2)A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül
különösen: a tervezett saját bevételek I.félévi teljesítése 50 %-osnál nagyobb elmaradást
mutat.
Költségvetési szervek pénzmaradványa
17.§.
A helyi önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje
18.§.
(1)A képviselő-testület a községben működő egyesületek támogatásának elbírálásával
kapcsolatos hatáskörét nem ruházza át.
(2)A 100 ezer Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatások címzettjével
megállapodást kell kötni.
(3)A képviselő-testület 3 évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési
tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások
felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(4)Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan
felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.
III.
Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
19.§.
(1)A képviselő-testület a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994.évi LXIV.törvény 13.§.(1) bekezdése
értelmében a főállású polgármester részére, az őt megillető köztisztviselőknek járó cafetéria
juttatást az Személyi juttatások kiemelt előirányzaton belül nem rendszeres személyi juttatás
kiadásnem részeként 193.250.- Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által
megfizetendő SZJA-t is magában foglalja.
(2)Az önkormányzat által jutalmazásra tervezett előirányzat az eredeti rendszeres személyes
juttatások előirányzatának 0 (nulla) %-a.
IV.
Záró és egyéb rendelkezések
20.§.
(1)A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett
intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások
arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek
és teljesített kiadások e rendeltbe beépítésre kerültek.
(2)E rendelet a kihirdetését követő napon, 2011.év február hó 26.napján lép hatályba.
(3)A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak

2.)Napirend tárgyalása
Önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési, szociális intézményekben fizetendő
térítési díjak módosításáról rendeletalkotás
Előadó: Mózes Marianna polgármester
( A rendelettervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. )
Török Csilla körjegyző:
Az előterjesztéssel kapcsolatosan az alábbi kiegészítést teszi:
A térítési díjak módosítását minden testületnek meg kell tárgyalni, mivel közösen fenntartott
intézményről van szó. A felnőtt étkezés 480 Ft + ÁFA. A napközi és menza esetében nincs
rezsiköltség. Az emelt térítési díjakat március 1-től kell alkalmazni.
Vannak olyan gyerekek, akik ingyen étkeznek. A rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülők 1-4 osztályig.
Gaál Melinda képviselő:
Felnőtt étkezés csak Balatonszentgyörgyre vonatkozik?
Török Csilla körjegyző:
A rendelettervezetben a felnőtt étkezés az óvodai, és iskolai dolgozók étkezésére, valamint az
iskola által biztosított vendégebédekre vonatkozik.
Hollád Somogysámsonból biztosítja a szociális étkeztetés, ezért nem szerepel annak a díjának
a módosítása most a rendelettervezetben.
Tordai Judit képviselő:
Miért Sámsonból kapjuk az ebédet?
Török Csilla körjegyző:
Abban az időben Balatonszentgyörgy nem tudta vállalni a szociális étkeztetés biztosítását, így
a holládi önkormányzat a somogysámsoni ÁMK konyhájáról biztosítja az étkeztetést.
Mózes Marianna polgármester:
Sámsonból olcsóbban is kapjuk az ebédet.
Kéri a képviselő-testületet, aki a rendelettervezetben foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselőtestület a vitában elhangzottak figyelembevételével, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletét:
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2011./II.25./sz. rendelete
a 7/2008./V.7./sz. rendelete
az Önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési, szociális intézményekben fizetendő
térítésí díjakról módosításáról
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló többszörösen módosított 1993.évi III.tv. 92/B.§. (1) bekezdése, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló módosított

29/1993./II.17./Korm.rendelet alapján - figyelemmel a közoktatásról szóló 1993.évi
LXXIX.tv. 115.§.(3) bekezdésére – az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
A 7/2008./V.7../sz. rendelete 1.sz. melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési, szociális intézményekben fizetendő
térítési díjakról szóló 7/2008./V.7./sz. rendeletéhez
A nevelési-oktatási intézményekben nyújtott ellátások intézményi térítési díjai
Ellátás megnevezése
Gyermekek napközbeni
ellátás
a.) Napközi Otthonos
- óvodás
- felnőtt étkezők
b.) Általános Iskola
- napközi
- menza:
- felnőtt étkezők:

Nyersanyagnorma
(Ft)

Rezsi
költség
(Ft)

Térítési díj Ft/fő/nap
(nyersanyagnorma+
rezsiköltség+ÁFA (Ft)

228.236.-

244.-

228.- +ÁFA
480.- + ÁFA

295.180.236.-

244.-

295.- + ÁFA
180.- + ÁFA
480.- + ÁFA

2.§.
(1)
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, az 1.§.-ban foglalt rendelkezéseket 2011.
hó március hó 1.napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak
szerint.
3.) Napirend tárgyalása
Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Török Csilla körjegyző:
Az írásos előterjesztéssel kapcsolatosan az alábbi kiegészítést teszi:
38 önkormányzat alkotja a társulást, tagjai a polgármesterek. Azért jött létre, mert az
elintézendő feladatok után kistérségi normatíva vehető igénybe. Több támogatást adnak, mint
a községeknek egyedül. Bölcsődei ellátást, logopédiai ellátást törvény szerint biztosítani kell.
Ezeket társulási szinten látják el.

Mózes Marianna polgármester:
Mivel hozzászólás, kérdés a napirenddel kapcsolatosan nem hangzott el, kéri a képviselőtestületet, hogy aki az előterjesztéssel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a alábbi
határozatát:
15/2011. /II.25./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Kistérség Többcélú
Társulása Társulási Megállapodásának módosítását megismerte, megtárgyalta, azt jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Marcali Kistérség Többcélú Társulása Elnökét
értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
4.)Napirend tárgyalása
Egyéb ügyek
4.1 Ügyrendi döntés a bizottság tagjának és elnökének nyílt szavazással történő
megválasztásáról
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Mózes Marianna:
Javaslatot kíván tenni a mai ülésen az alpolgármester személyére, aki jelenleg az Ügyrendi
Bizottság Elnöke. Ezért szükség van arra, hogy az Ügyrendi Bizottságba egy másik tagot
válasszon a testület helyette, illetve megválassza az új elnököt.
A képviselő-testület döntési jogkörébe tartozik annak eldöntése, hogy titkos, vagy nyílt
szavazással választja-e meg a bizottság tagjait és elnökét, mivel a tikos, vagy nyílt szavazásra
vonatkozó javaslat ügyrendi kérdés.
Javasolja, hogy a testület nyílt szavazással döntsön a bizottság nyílt szavazással döntsön a
bizottság tagjának és elnökének megválasztásáról.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
16/2011./II.25./ kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a bizottság elnökének és tagjának
választása során nyílt szavazással dönt.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

4.2. A bizottság elnökének és tagjának megválasztása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Mózes Marianna:
Jelenleg az Ügyrendi bizottság elnöke Gaál Melinda, az ő személyében kíván javaslatot tenni
az alpolgármesterre, így helyette új elnököt kell választani. A bizottság a hatályos SZMSZ
szerint 3 tagú, ezért javasolja a bizottság új elnökének Sifter Aranka képviselőt, tagnak pedig
Tordai Judit képviselőt megválasztani.
Megkérdezi a jelölteket, vállalják-e a jelölést.
Sifter Aranka képviselő nyilatkozik, hogy a jelölést elfogadja, és a nyilvános ülésen való
tárgyaláshoz hozzájárul.
Tordai Judit képviselő nyilatkozik, hogy a jelölést nem fogadja el.
Török Csilla körjegyző:
Az Ügyrendi bizottság a jelenleg meglévő 2 fővel is határozatképes marad, amennyiben nem
sikerül újabb tagot választani. Az SZMSZ-t a jogszabályi előírások, illetve a testület alakuló
ülésen hozott határozatának felül kell vizsgálni és módosítani kell. Abban újra meg kell
határozni az Ügyrendi Bizottság tagjainak számát.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással ellenszavazat nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
17/2011./II.25./ kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzat képviselő-testülete Sifter Aranka képviselőt az Ügyrendi
Bizottság elnökének történő megválasztásával kapcsolatos döntésből nem zárja ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a testületet, hogy szavazzon az Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztásáról.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással ellenszavazat nélkül meghozta a
következő határozatát:
18/2011./II.25./ kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sifter Aranka képviselőt az Ügyrendi
Bizottság elnökének megválasztotta.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

4.3 Alpolgármester megválasztása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Mózes Marianna polgármester:
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/B. § (1) bek. alapján a
képviselőtestület
a
polgármester
helyettesítésére
alpolgármestert
választhat.
Alpolgármesternek olyan személy is megválasztható, aki nem tagja a képviselőtestületnek, de
a polgármestert a képviselőtestület elnökeként csak olyan alpolgármester helyettesítheti, aki
a képviselőtestület tagja.
Az Ötv. 34. §-a alapján a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással,
minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy vagy több
alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai
közül választ meg. Azon alpolgármester, akit nem a képviselő-testület tagjai közül
választottak, nem tagja a képviselő-testületnek, a polgármestert a képviselő-testület
elnökeként nem helyettesítheti, de a képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal részt vesz.
A nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester jogállására egyebekben a
képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármesterre vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.
A hatályos SZMSZ szerint egy alpolgármester választására van lehetőség.
Alpolgármesterként Gaál Melinda képviselőt javasolom a képviselő-testület által
megválasztani.
Felkérem az Ügyrendi Bizottságot a szavazás lebonyolítására. Kérem a Körjegyző asszonyt,
hogy a szavazólapokat készítse el.
Kérdezem Gaál Melinda képviselőt, a megbízást elfogadja-e?
Gaál Melinda képviselő:
Nyilatkozik, hogy a megbízást elfogadja, és bejelenti személyes érintettségét.
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a szavazásból Gaál Melinda képviselőt személyes
érintettsége folytán ne zárja ki.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett meghozta
az alábbi határozatát:
19/2011./II.25./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyes érintettség okán Gaál
Melinda-t a napirendi pont tárgyalásból nem zárja ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Mózes Marianna polgármester a szavazás lebonyolításának idejére szünetet rendel el.

SZÜNET
Szünet után a testület ülése továbbra is határozatképes, folytatódik.
Mózes Marianna polgármester felkéri az ügyrendi bizottság elnökét, ismertesse a szavazás
eredményét. (a titkos szavazásról készült jegyzőkönyv jelen jkv. mellékletét képezi.)
Sifter Aranka Ügyrendi Bizottság elnöke:
A Bizottság a titkos szavazást lebonyolította. 5 szavazásra jogosult képviselő volt. Az urnában
5 db szavazólap volt. Érvénytelen szavazólap 1 db. Gaál Melinda alpolgármester jelöltre 4 db
igen szavazatot, 0 db nem szavazatot adtak le.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, , 1 érvénytelen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
20/2011./II.25./kt. határozat:
A szavazás eredménye alapján Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 érvénytelen szavazattal Gaál Melinda képviselőt a község
társadalmi megbízatású alpolgármesterének titkos szavazással megválasztotta.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
4.4.Az alpolgármester eskütétele
Előadó: Mózes Marianna polgármester
Mózes Marianna polgármester:
Az alpolgármester eskütételéhez kéri a jelenlévőket, szíveskedjenek felállni.
Felkéri Gaál Melinda alpolgármestert, hogy az eskü szövegét szíveskedjen utána mondani.
Gaál Melinda alpolgármester az esküt letette, az esküokmányt aláírta, mely jelen jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
4.5.Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
Gaál Melinda alpolgármester bejelenti, hogy a döntés személyét érinti, kéri, hogy a testület
döntsön a szavazásból való kizárás kérdésében.
Mózes Marianna polgármester:
A kizárásról a testületnek vita nélkül, a megválasztott képviselők több, mint felének elfogadó
szavazatával kell döntenie. Aki egyetért azzal, hogy Gaál Melinda alpolgármestert a
döntéshozatalból ne zárjuk ki, kérem, kézfelemeléssel jelezze!

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett meghozta
az alábbi határozatát:
21/2011./II.25./kt.határozat
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gaál Melinda
döntéshozatalból nem zárja ki.

alpolgármestert a

Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Mózes Marianna Polgármester:
A hatályos jogszabályok alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester illetményét a
képviselő-testület úgy állapítja meg, hogy az ne érje el a társadalmi megbízatású polgármester
tiszteletdíját. A szorzószám a lakosság számát figyelembe véve (1000-nél kevesebb lakosú
település esetén 2,5-4,5), vagyis 96.625 Ft és 173.925 Ft közötti összeget lehet megállapítani.
Fentieket figyelembe véve javasolom, hogy Gaál Melinda alpolgármester tiszteletdíját a
képviselő-testület 96.625 Ft/hó összegben állapítsa meg.
Kérem a Képviselőtestületet, aki egyetért a javaslattal kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett meghozta
az alábbi határozatát.
22/2011./II.25./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gaál Melinda alpolgármester
tiszteletdíját 96.625 Ft/hó összegben állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Mózes Marianna polgármester:
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy Gaál Melinda alpolgármester költségátalány
megállapítását nem kérte, így a testület az 1994. évi LXIV tv. 18. §. (1) bekezdése alapján
köteles a költségeit megtéríteni.
Gaál Melinda alpolgármester:
Megköszöni a bizalmat. Elmondja, hogy a későbbiekben a tiszteletdíjának egy részét szeretné
felajánlani, van-e rá lehetőség?
Török Csilla körjegyző:
Magánemberként oda ajánlhatja fel, ahova akarja. Ezt nem kell megmondani.

4.6. Megbízás az SZMSZ felülvizsgálatára
Előadó: Mózes Marianna polgármester
Javasolja, hogy a képviselő-testület bízza meg a körjegyzőt, hogy végezze el az
Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatában az Ügyrendi
Bizottság tagjai számának meghatározásával rendeletmódosítás elkészítését.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát.
23/2011. /II.25./ kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a körjegyzőt az Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletmódosítás elkészítésével az Ügyrendi
Bizottság tagjai számának meghatározásával kapcsolatosan.
Határidő: 2011.április 17.
Felelős: Török Csilla körjegyző
4.7.Önkormányzati területek haszonbérbeadása
Előadó: Gaál Melinda alpolgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
Török Csilla körjegyző:
A testület a december 1-jei ülésén tárgyalt Mózes Ernőné holládi lakos, önkormányzattal
fennálló haszonbérleti szerződése tárgyában. A testület 115/2010./XII.1./kt.határozata
megküldésre került haszonbérlő részére. Mózes Ernőné Hollád, Petőfi u. 61. szám alatti lakos
haszonbérlő azzal a kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy részére 2 db
önkormányzati területet bérleti díjért adja haszonbérletbe az önkormányzat, mely területek
után 40.000 Ft bérleti díjat állapítson meg számára a képviselő-testület.
Mózes Marianna polgármester személyes érintettség miatt az ülés vezetését átadja Gaál
Melinda alpolgármesternek.
Gaál Melinda alpolgármester átveszi az ülés vezetését.
Megkérdezi a testületet, az elhangzottakhoz van-e kérdésük, hozzászólásuk?
Tordai Judit képviselő:
Tiszteletben tartom a polgármester asszony édesanyját. Tudom azonban, hogy 2009-ben
1.900.000 Ft-ot vett fel a MVH-tól, mint földalapú támogatást. Emellett használ más
önkormányzati területeket is bérleti szerződés nélkül. Az önkormányzatnak nem volt
haszonbérletből bevétele. Lassan tíz éve használják a területeket ingyen. Tudom, mennyi
haszonnal jár 1 ha megművelése. Van még egy terület, amit évek óta használnak. A törvényes
utat betartották-e, ki volt-e függesztve a területre vonatkozó szerződés? Sok területből nincs
papír, évek óta használják. 20 ha-ról veszik fel a támogatást.

Mózes Judit képviselő:
Mennyi az összes önkormányzati terület amit használnak?
Mózes Marianna polgármester:
432 hrsz-u területre vonatkozóan 22/2010. /III.29./ kt. határozatban döntött az előző testület,
10 év időtartamra haszonbérbe adja Mózes Ernőné részére 1.-Ft/év összegben, aminek fejében
karbantartja a Rákóczi u. utcafrontját, valamint a Petőfi Sándor utcában lévő 2 db
önkormányzati telket.
Tordai Judit képviselő:
Önkormányzati területeket használnak, így a falu bevételtől esik el.
Mózes Marianna polgármester:
A 7.sz. főúton túli területeket ingyen tisztíttatta le a haszonbérlő.
Tordai Judit képviselő:
Haszonbérleti szerződésben ezt vállalta a haszonbérlő. A te családod használja az összes
önkormányzati területet ingyen.
Mózes Marianna polgármester:
Az Éberhardt család hagyta el a területet még a Nagy Tibor polgármester idejében.
Tordai judit képviselő:
Az önkormányzatnak nincs pénze, nincs bevétele, ezekből a földekből lehetne bevételt
csinálni.
Mózes Marianna polgármester:
Spóroltunk egy csomó pénzt azzal, hogy letisztítottuk a területeket. Csak a családomat
támadjátok.
Gaál Melinda alpolgármester:
Kéri a testület tagjai, térjenek vissza a tárgyhoz.
Tordai Judit képviselő:
Magyarázatot kér.
Mózes Marianna polgármester:
Van olyan terület, amire senki nem tudna rámenni, nincs hozzá megközelítési lehetőség, csak
a sajátunkon keresztül.
Tordai Judit képviselő:
Szántóként használják, nem karbantartják. Vannak olyan tulajdonosok, akiket fel sem
szólítanak. Mózes Ferenc nem takarítja le az utat. Senki nem szól neki.
Török Csilla körjegyző:
Mózes Ferencet számtalanszor megbírságolták már többek között a Környezetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség, Szabálysértési hatóság, de hiába.

Tordai Judit képviselő:
Évek óta kint vannak az utcán a gépek, nincs felszólítva. El kellene olvasni a törvényt, a
szabályokat be kellene tartatni.
Senki nem tudott a faluban arról, hogy lehet bérelni önkormányzati területeket. Nem lehetett
kiszedni fát, mert nem tudjuk hol a határ, a polgármester családja amit használ, ott tudjál hol
van a határ. Az önkormányzatnak demokratikus módon kell közölni az új információkat. Nem
tudja a polgármester, hol vannak az önkormányzatnak a területei.
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a testületet, vegye figyelembe hogy a testvére ebből él, őstermelő, nem jár az
önkormányzathoz segélyért.
Tordai Judit képviselő:
Kapott Ő is szociális segélyt korábban.
Mózes Marianna polgármester.
Törvény szerint megjárt a segély korábban.
Mózes Judit képviselő:
Hol van a kiadás? Tudják az emberek, hogy van az önkormányzatnak területe. Ha dolgozni
akarnának, odamennének, hogy adjatok területet, de nem teszik.
Tordai Judit képviselő:
Eddig bárki jött az önkormányzathoz, a válasz az volt, hogy nincs.
Mózes Judit képviselő:
Az emberek tudják hogy van.
Tordai Judit képviselő:
Akárkit megkérdezünk, senki nem tud semmit. Oda volt kifüggesztve, ahol nem látta senki. A
polgármesternek van bevétele, van a családban van nyugdíj, ennek ellenére 1 Ft-ért bérli a
területeket. Nincs bevétele az önkormányzatnak. Ez a hivatali visszaélés törvényi tényállásába
majdnem belefér. Jobb lenne, ha a képviselők is tanulnák a törvényeket.
Idézi a törvényt: hivatali visszaélést az is, hogy nem közli az emberekkel……
Kihasználja, hogy polgármester, csak Ő juthat jövedelemhez, más nem. Nagyon szívesen
kiszámolom, hogy mennyit keresett a polgármester és mennyi pénztől esett el az
önkormányzat. Tudom mi a kiadás, és a bevétel és a különbség.
Gaál Melinda alpolgármester:
A jövőre vonatkozóan kellene olyan kompromisszum, hogy amit ki kell függeszteni, az
legyen kifüggesztve és olyan helyen, ahol jól látható. Nem a múlttal kellene foglalkozni,
hanem a jelennel és a jövővel. Előre kellene nézni.
Török Csilla körjegyző:
Álláspontot kellene foglalni az ügyben. Vagy elfogadja a testület, vagy elutasítja. Vagy más
feltételeket szab ki, vagy felmondja a szerződést.
Tordai Judit képviselő:
Új haszonbérleti szerződést kell kötni, és annak rendje, módja szerint ki kell függeszteni.

Török Csilla körjegyző:
Testület döntsön, elfogadja-e, vagy sem.
Sifter Aranka képviselő:
Ha elfogadjuk, lesz az önkormányzatnak bevétele és kiadása is, mivel le kell a területeket
kaszálni, rendbe kell tenni, amit eddig megcsinált a polgármester családja.
Tordai Judit képviselő:
Belterületi területekről külön szerződést kell kötni. Akármilyen önkormányzati területről van
szó, ki kell hirdetni a faluban.
Török Csilla körjegyző:
Tiszta dolog az lenne, ha területenként új szerződést kötnének és meghatároznák, azt, hogy
mennyiért adják haszonbérbe.
Tordai Judit képviselő:
Területalapú támogatást 47.000.-Ft ezévben. Javasolja új haszonbérleti szerződés megkötését.
Török Csilla körjegyző:
A kérelem legyen kifüggesztve.
Tordai Judit képviselő:
Igen, erre törvény van. Ha valaki többet ígér, több bevétele lesz az önkormányzatnak, azt
fogadjuk el.
Ennek ellenére szeretné tudni, jogos volt-e eddig, amit papír nélkül csináltak. Utána kell
nézni.
Gaál Melinda alpolgármester:
Volt papír, a feltételek nem voltak rögzítve.
Török Csilla körjegyző:
2005. január 1-től került Hollád Balatonszentgyörgyre, így nem tudom megmondani, volt-e
ilyen vagy sem korábban, az irattárban nem találta nyomát.
Tordai Judit képviselő:
Nagy Tibor polgármester idején nem volt ilyen megállapodás, mivel átnézte a
jegyzőkönyveket.
Török Csilla körjegyző:
Tavaly márciusban megkötött haszonbérleti szerződéssel mi legyen?
Gaál Melinda alpolgármester:
Abban a szerződésben mi volt?
Török Csilla körjegyző:
Javasolja, hogy a testület napolja el ezt a napirendet. A következő ülésre össze kell szedni az
összes helyrajzi számot.

Gaál Melinda alpolgármester:
Kéri a képviselőtestületet, hogy az elhangzott napirendet napolja el.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a
haszonbérleti szerződés módosításával kapcsolatos napirendet elnapolja.

4.8. Somogy Megyei Katasztrófavédelem
együttműködési megállapodás jóváhagyása

Marcali

Kirendeltségével

készített

Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Együttműködési megállapodás tervezet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Mózes Marianna polgármester:
Az elmúlt évekhez hasonlóan a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Marcali
kirendeltsége együttműködési megállapodást készített a 2011. évi munkájának segítéséhez.
Lakosság létszám arányában 55 Ft/fő összegű támogatást kérnek egy évre.
Kéri a Képviselő-testületet, kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék meg:
Gaál Melinda alpolgármester:
Jelenleg hány fő él Hollád községben?
Mózes Marianna polgármester:
275 fő
Török Csilla körjegyző:
2009. december 31-ei adat, azzal kell számolni.
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a testületet, hogy aki egyetért az együttműködési megállapodással kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület a vitában elhangzottak figyelembevételével, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:
24/2011./II.25./kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Marcali Kirendeltségével kötött együttműködési megállapodást megismerte,
megtárgyalta. 2011. évre 275 x55 Ft = 15.125 Ft, azaz Tizenötezer-egyszázhuszonöt forint
támogatást biztosít a 2011.évi költségvetési kiadásai terhére.
Az Együttműködési Megállapodás aláírására a polgármestert felhatalmazza.
Határidő: azonnal
Felelős. Mózes Marianna polgármester

4.9. „Margaréta” Óvoda Alapítványa pénzügyi támogatás megállapítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
Mózes Marianna polgármester:
Az alapítvány levélben megkeresett bennünket, hogy az előző évekhez hasonlóan támogatást
biztosítsunk számukra, melyet játékok, egyéb eszközök vásárlására, kirándulások és egyéb
rendezvények támogatására kívánnak felhasználni. Az elmúlt években 20.000 Ft-al
támogattuk az alapítványt.
Hozzászólások:
Sifter Aranka képviselő:
Javasolja, hogy az előző évhez hasonlóan támogassa az önkormányzat az alapítványt.
Tordai Judit képviselő:
A tiszteltdíjából 10.000 Ft-ot felajánl az alapítvány részére.
Török Csilla körjegyző:
Rendelet alapján a tiszteletdíjakat már számfejtették. Amennyiben felajánlást kíván tenni, úgy
magánemberként kell megtennie, annak semmi akadálya nincs.
Gaál Melinda alpolgármester:
20.000 Ft támogatást javasol.
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a képviselő-testületet, aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület a vitában elhangzottak figyelembevételével, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:
25/2011./II.25./ kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Margaréta” Óvoda Alapítványa
pénzbeni támogatás iránti kérelmében foglaltakat megismerte, megtárgyalta, kérelmező
részére 20.000 Ft, azaz Húsz-ezer forint pénzügyi támogatást biztosít 2011.évi költségvetési
kiadásai terhére.
Felkéri a pénzügyi főelőadót, hogy a megállapított támogatás kifizetéséről gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
4.10. „Dobó István” Általános Iskola Alapítvány részére pénzügyi támogatása –
hivatalból indított eljárás keretében
Előadó: Mózes Marianna polgármester

(Szóbeli előterjesztés)
Mózes Marianna:
Az iskola alapítványa jelenleg nem fordult kérelemmel az önkormányzathoz. Javaslom, hogy
hivatalból az előző évekhez hasonlóan 20.000 Ft támogatást biztosítsunk az alapítvány
részére.
Kéri a testületet, aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.
A Képviselő-testület vita és ellenszavazat nélkül, 5 igen szavazattal, tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi határozatát:
26/2011./II.25./ kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzata a „Dobó István” Általános Iskola Alapítványa részére hivatalból indított eljárás keretében - 20.000 Ft támogatást biztosít a 2011.évi költségvetési
kiadásai terhére.
Felkéri a pénzügyi főelőadót, hogy a megállapított támogatás kifizetéséről gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
4.11.Marcali óvoda általános Iskola és alapfokú Művészetoktatási Intézmény Marcali
Városi zeneiskola pénzügyi támogatás kérése
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
Mózes Marianna polgármester:
A Marcali zeneiskola kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy támogatást nyújtsunk,
mivel a községből 2 gyermek jár abba az iskolába, 160.000 Ft-ra lenne szükségük.
Hozzászólások:
Gaál Melinda alpolgármester:
Egy gyermek után 80.000 Ft fix támogatást kérnek?
Tordai Judit képviselő:
Ezévben megszűnik a zene oktatás, mivel sok a probléma Kértek más önkormányzatoktól is
támogatást. Saját gyerekeimről van szó, ők járnak oda. Hollád nem fizet utánuk normatív
hozzájárulást, mivel Balatonkeresztúrra járnak általános iskolába. Az önkormányzat feladatai
között van az iskola, óvoda támogatása. A gyerekek már kétszer szerepeltek a község
ünnepélyein, s a jövőben is eljönnének többször is. A támogatást az iskola fenntartásra kéri,
én nem fogok emiatt kevesebbet fizetni utánuk.
Mózes Marianna polgármester:

Balatonszentgyörgyi iskolában is van zeneoktatás, szép műsort adtak a gyerekek. Lehetőség
ott is lenne a két gyermek oktatására. Csak a zongoráért kell valami hozzájárulást fizetni. A
testületre bízza a döntést.
Tordai Judit képviselő:
Javasolja, amennyiben támogatja a testület, ne két gyermekre, csak egyre.
Mózes Marianna polgármester:
Meg van a lehetőség a balatonszentgyörgyi iskolában.
Gaál Melinda alpolgármester:
Soknak tartja a gyerekenkénti 80.000 Ft.ot.
Török Csilla körjegyző:
Azért kérik a támogatást, mert a kistérségi ülésen elhangzott, hogy kb. 200 gyermekre lenne
szükség ahhoz, hogy a zeneiskolát fenn tudják tartani. A Marcali önkormányzat sem tudta
bevállalni, továbbra a fenntartási költségeket a normatíván felül, mivel csak a tanulók 47 %-a
marcali, a többi vidéki. Ezt nem tudja finanszírozni a város. Emiatt kéri a támogatást.
Mózes Marianna polgármester:
Megkérdezi a testület tagjait, támogatják-e a zeneiskola kérését?
Mózes Judit képviselő:
Elég, ha a mi iskolánkat és óvodánkat támogatjuk.
Sifter Aranka képviselő:
A balatonkeresztúriakat nem kellene támogatnunk.
Török Csilla körjegyző:
A testület dönthet úgy is, hogy nem támogatja a kérést. Úgy is dönthet, hogy támogatja, de
helyben kel meghatározni az összeget, mivel nincs megállapodás a két önkormányzat között.
Gaál Melinda alpolgármester:
Nem szoktak rendezvényeket tartani..
Tordai Judit képviselő:
De igen, rendszeresen tartanak rendezvényeket. A probléma, hogy az én gyerekeimről van
szó.
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy támogassuk a Marcali zeneiskolát,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület a vitában elhangzottak figyelembevételével, 1 igen szavazattal, 4
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:
27/2011./II.25./ kt. határozat:

Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Marcali Óvoda, Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Marcali Városi Zeneiskola pénzbeni
támogatás megállapítása iránti kérelmét, azt nem támogatta, elutasította.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
4.12.Szabó Gyuláné Budapest, Beregszász u. 22. telekvásárlási ügye
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
Mózes Marianna polgármester:
Szabó Gyuláné kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a holládi 2232 hrsz-u, 2791
m2 nagyságú területet szeretné megvásárolni, árajánlatot kér rá. Vagyonkateszter szerinti ára
2.300.000 Ft.
Hozzászólások, kérdések:
Tordai Judit képviselő:
Közművesített a telek?
Mózes Marianna polgármester:
A telek közművesített utcában van.
Mózes Judit képviselő:
Az önkormányzat el akarja adni?
Tordai Judit képviselő:
Mivel tavaly adott el az önkormányzat területet, úgy gondolják, ez is eladó.
Mózes Judit képviselő:
Eladjuk-e, vagy sem?
Gaál Melinda képviselő:
Ha eladjuk, holládi lakosnak adjuk el.
Sifter Aranka képviselő:
Nem javasolják eladni a területet.
Mózes Judit képviselő:
Nem javasolják eladni a területet.
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy a terület értékesítésre kerüljön,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület a vitában elhangzottak figyelembevételével, 5 nem szavazattal,
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

28/2011./II.25./ kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Gyuláné Budapest, Beregszász u.
22. szám alatti lakos kérelmet megismerte, megtárgyalta, az általa megvásárolni kívánt terület
eladását nem támogatja, elutasítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
4.13. Bogdán Andrea Hollád, Fő u. 26. szám alatti lakos szolgálati lakás kérelme
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Írásos előterjesztés)
Mózes Marianna polgármester:
Kérelmező hozzájárult kérelmének nyilvános ülésen való tárgyalásához.
Nevezett kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a Hollád, Petőfi utcában lévő, óvoda
melletti szolgálati lakást méltányossági alapon 1 Ft-ért a képviselőtestület adja bérbe az ő és
családja részére.
Hozzászólások:
Mózes Judit képviselő:
Tudomása szerint az Andrea nem is akar odaköltözni, csak az élettársa.
Tordai Judit képviselő:
Javasolja a kérelem elnapolását, és a következő ülésre az érintettek meghívását.
Gaál Melinda képviselő:
Tudunk dönteni nélkülük is.
Török Csilla körjegyző:
Kérelmezőt nyilatkoztatni kell, fenntartja-e igényét a szolgálati lakással kapcsolatosan.
Mózes Marianna polgármester:
A következő ülésre meghívjuk, vagy nyilatkoztatjuk.
Tordai Judit képviselő:
A szolgálati lakásban mások bútorait tárolják, fizetnek-e ezért bérleti díjat?
Mózes Judit képviselő:
Saját bútorait hordta össze a képviselő-testület, amikor bérbe tudta adni a szolgálati lakást az
autópálya építők részére. Nem tárolás céljából vannak ott a bútorok, hanem azért, hogy ki
lehessen adni.
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a képviselő-testületet, kézfelemeléssel szavazzon a naprend elnapolásával kapcsolatosan.

A képviselő-testület Bogdán Andrea kérelmét 5 igen szavazattal elnapolja azzal, hogy a
következő ülésre meg kell hívni az érintetteket, hogy nyilatkozzanak: a kérelmet
fenntartják-e.
4.14. Bellin Giovanni Hollád, Fő u. 35. lakos beadványának megtárgyalása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
( Írásos előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi )
Mózes Marianna polgármester:
Javasolja, hogy csak a beadvány 3. pontjában foglaltakkal foglalkozzon a testület, mivel a
többi pont nem érinti a testületet, hanem az egyes képviselőket.
Mózes Judit képviselő:
Nem politizálásról beszéltek. Ne tárgyalja a testület, hogy a Giovanni és a Polgármester
asszony mit kiabáltak a hétvégén.
Tordai Judit képviselő:
Ide lehet párosítani, hogy mi történt akkor. Véleménye szerint ha 10-en odajönnek, hogy
nincs kiírva az internetezési idő, akkor ez ide tartozik. Sifter Aranka azt mondta, nincs nyitva
tartás, minden ki megkapja a kulcsot. Tisztességesen odamegyek a polgármester asszonyék
házukhoz, rám uszítják a kutyát.
Mózes Judit képviselő:
Ez hihetetlen, a kutya ügy nem idetartozik.
Tordai Judit képviselő:
3-szor kihívták a rendőrséget ok nélkül. Ha én el akarom kérni a kulcsot, ne cigányozzanak le.
Mózes Judit képviselő:
Ez nem tartozik ide.
Tordai Judit képviselő.
Az tartozik ide, hogy alaptalanul kihívtátok a rendőrséget.
Mózes Judit képviselő.
Ismételten nem tartozik ide.
Tordai Judit képviselő:
Ki hova tartozik? A polgármester kijelentése hivatalos szervnél: folyamatosan feljelentenek,
provokálnak minden képviselőmmel együtt, meghazudtolnak és fenyegetnek. Ki kit fenyeget,
ki kinek a képviselője? Hol fenyegettelek én?
Mózes Marianna polgármester:
Giovanniról van szó, nem rólad. 2010. novemberében volt.
Tordai Judit képviselő:
Törvényes dolgokat szeretném tudni. Semmi köze nem volt az ügyhöz, hogy ki, hogyan
viselkedett. Befeketítetted az én hírnevemet. Kit jelentettem föl és hol?

Török Csilla körjegyző:
Amennyiben sérelem érte magánindítványos feljelentést tehet.
Mózes Marianna polgármester:
Előírás az eMagyarország által, hogy hogy ePont internetet heti 16 órában kötelezően
működtetni kell. Ami eddig volt, tűrhetetlen állapot. Többszöri kérésemre a jelenléti ívet nem
vezették.
Tordai Judit képviselő:
Javasolja, legyen egy felelős.
Gaál Melinda alpolgármester:
Felnőtt emberek járnak ide, nem tartják be a szabályokat.
Tordai Judit képviselő:
Vállalja az internet kulcsát. Mivel közel lakik, bármikor át tud jönni vagy Ő, vagy a férje.
Mózes Marianna polgármester:
A felelős te legyél, mint képviselő, nem kell ide a férjed.
Tordai Judit képviselő:
Engedélyezze a testület, hogy a férjem odaadhatja a kulcsot, vagy bemehessen, ha nem
vagyok itthon. Ugyanis néha el kell mennem hazulról. Emellett legyen nyitva hétvégén is.
Gaál Melinda alpolgármester:
Javasolja, legyen szombaton is nyitva.
Mózes Marianna polgármester:
Előírás a heti 16 óra.
Tordai Judit képviselő:
Javasolja a nyitva tartást az alábbiak szerint:
Hétfőtől péntekig: délelőtt: 09-00-11.00
délután: 16.00-18.00
Szombaton:
délelőtt: 09.00-11.00
És a valaki igényli, vasárnap is odaadható legyen a kulcs egy óra időtartamra.
Mózes Marianna polgármester:
Kéri, hogy a naplót vezessék, mivel időnként le kell adni az eMagyarország felé., hogy ki
mikor ült a gép mellé és mennyi időt töltött ott a gép mellett. Sokan vannak fél óráig is. A
helyiségben enni, inni nem szabad.
Tordai Judit képviselő:
A házirendet le kell írni.
Mózes Marianna polgármester:

Ha probléma van a géppel, nekem szóljatok, mivel én vagyok a felelős. Informatikusnak kell
jelentenem a hibát.
Kéri a képviselő-testületet, hogy az internet nyitva tartással kapcsolatosan kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselőtestület a vitában elhangzottak figyelembevételével, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:
29/2011./II.25./ kt. határozat:
1.) Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közösségi internethelyiség ePont
nyitva tartását az alábbiakban határozta meg:
Hétfőtől- péntekig: délelőtt 09.00-11-00-ig
délután 16.00-18.00-ig
szombaton:
délelőtt: 09.00-11.00-ig
igény szerint: vasárnap délután egy óra időtartamra vehető igénybe
Internet helyiség használatának felügyeletéért : Tordai Judit képviselő, távolléte esetén férje
Bellin Giovanni Hollád, Fő u.35.sz. alatti lakos felelős.
2.)A testület a közösségi internethelyiségben Házirend elkészítését határozza el, melyet az
igénybe vevők kötelesek betartani.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Mózes Marianna polgármester:
Ha már a nyitvatartási időt határozott meg a testület, akkor javasolja azt is, hogy a holládi
önkormányzat nyitva tartási idejét is határozza meg. A fő állású polgármester munkaideje 6
órás, ezért a polgármesteri hivatal nyitva tartásával kapcsolatosan javasolja, hogy 09.00 órától
15.00 óráig legyen nyitva. Polgármester fogadónapja szerda délelőtt, az .ügyfélfogadás
igazodjon a körjegyzőség ügyfélfogadási rendjéhez.
Hétfőn délelőtt 09.00-12.00-ig, kedden délelőtt 09.00-12.00-ig, szerdán 09.00-15.00-ig és
csütörtökön 12.00-15.00-ig- pénteken az ügyfélfogadás szüneteljen.
Tordai Judit képviselő:
Ki kell hirdetni a lakosságnak, próbálják meg betartani.
Javasolja, hogy a falugazdász a fogadónapján külön irodában fogadja az ügyfeleket ne a
tanácskozó helyiségben, mert nem kell mindenkinek hallani más az egyedi ügyeit.
Mózes Marianna polgármester:
A falugazdász számára biztosítsuk a polgármesteri irodát, ahova csak az Ő ügyfelei mehetnek
be az ügyfélfogadási idő alatt, a gyermekjóléti szolgálat és a családsegítő is azt használja.
Kéri a testületet, aki egyetért a hivatal nyitva tartásával és az ügyfélfogadással
kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselőtestület a vitában elhangzottak figyelembevételével, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:
30/2011./II.25./ kt. határozat:
a.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a holládi Önkormányzati
hivatal nyitvatartását hétfőtől-péntekig.09.00-15-00 óráig határozza meg:
Ügyfélfogadás: hétfő-kedd: 09.00-12.00-ig
szerda:
09.00-15.00-ig
csütörtök: 12.00-15.00-ig
Pénteken az ügyfélfogadás szünetel.
Polgármester fogadónapja: szerda délelőtt.
b.) Hollád
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
falugazdász
ügyfélfogadásának időtartamára a polgármesteri irodában biztosít helyet.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Tordai Judit képviselő:
Bellin Giovanni beadványával kapcsolatosan javasolja, a 3. ponton kívüli dolgokban az
válaszoljon, akinek címezték.
Török Csilla körjegyző:
Javasolja, hogy a testület hozzon döntést azzal kapcsolatban, hogy a 3. ponton kívüli dolgokra
az érintettek válaszoljanak.
Mózes Marianna polgármester:
Javasolja, hogy ne foglalkozzon a testület az egyéni problémákkal.
Kéri a képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy az érintettek válaszoljanak a 3. ponton
kívüli dolgokban, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselőtestület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
31/2011. /II.25./ kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Bellin Giovanni
beadványában – mely jelen jkv. mellékletét képezi - a 3. ponton kívüli kérdésekben az
érintettek válaszoljanak.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

4.15. Tordai Judit beadványának tárgyalása a képviselők feladat megosztásával
kapcsolatosan
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
Gaál Melinda alpolgármester:
A képviselők feladat megosztásával kapcsolatosan elmondja, hogy mindenre kiterjedően
szeretne foglalkozni az ügyekkel. Lelkiismeretére bízva jön és segít, ha tud.
Mózes Judit képviselő:
A feladatmegosztással kapcsolatosan: ami jön, mindent megpróbál megoldani.
Sifter Aranka képviselő:
Nem akar konkrétan csak a gyerekekkel foglalkozni, mindenre kiterjedően szeretné végezni a
munkáját.
Mózes Marianna polgármester:
Javasolja, hogy a képviselők munkájukat utcánként összepontosítva végezzék, de bármi
probléma adódik a falu bármely területén, intézkedjenek.
Virágosításnak akadálya nincs, amikor időszerű lesz.
A képviselőtestület a feladatmegosztással kapcsolatosan egyetért azzal, hogy a
képviselők utcánként összepontosítva, de az egész községre kiterjedően végezzék
munkájukat.
4.16. Tordai Judit képviselő képviselői fogadóóra megtartásához helyiségbiztosítás iránti
kérelme
Tordai Judit képviselő:
Lehetőséget kér, hogy kéthetente, minden páratlan szombati napokon biztosítson az
önkormányzat részére helyiséget képviselői fogadóóra megtartására. A helyiség biztosítását
törvény írja elő.
Mózes Marianna polgármester:
A fogadóóra tartását munkanapokon javasolja.
Tordai Judit képviselő:
Kéri, hogy szombati napokon tarthassa meg a fogadóóráit.
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a képviselő-testületet, aki egyetért az elhangzott javaslattal kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
32/2011./II.25./ kt. határozat:
Hollád Község Képviselő-testülete Tordai Judit képviselő kérelmét megismerte, megtárgyalta,
egyetért azzal, hogy a képviselő fogadóóráit minden páratlan szombaton 10.00-12.00 óráig
tartsa. A fogadóórák megtartásához az Önkormányzat Hollád, Fő u. 16.sz. alatti épületében
irodahelyiséget biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
4.17. Tordai Judit bejelentése
Tordai Judit képviselő:
A polgármester asszony a fűnyírókat és szerszámokat a saját házánál tárolja, s a
munkásoknak minden reggel oda kell menni a gépekért, szerszámokért. Javasolja, hogy
legyen egy helyiség kijelölve az önkormányzati épületek valamelyikében, ahol tárolják a
gépeket, szerszámokat.
2010 évben a kimutatás szerint közel 1000 liter benzin fogyott el. A munkások szerint
azonban még 400 l sem. November 18-án és decemberben, januárban milyen fűnyírás volt,
mivel még akkor is volt benzin költség. Túl soknak tartja a benzin költséget.
Sifter Aranka képviselő:
A gépeket, szerszámokat hol lehet elhelyezni, ahonnét nem lopják el.
Tordai Judit képviselő:
Ellophatják a polgármester udvarából is. Minden önkormányzatnak van a gépek tárolására
helyiség.
Mózes Marianna polgármester:
A benzin költséggel kapcsolatban elmondja: Tavaly novemberben is kellett füvet nyírni az
önkormányzat udvarán, játszótéren, stb. Attól függött, hol dolgoztak emberek, milyen
területet kaszáltak, olyan mennyiségben fogyott a benzin.
Tordai Judit képviselő:
500 l benzin hiányzik.
Mózes Marianna polgármester:
Nem vagy tisztába azzal, hogy hol és mekkora területeteket kaszáltak az emberek az a
mennyiség elfogyott.

A képviselő-testület a vitában elhangzottak figyelembevételével, 4 igen szavazattal, 1
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozta a alábbi határozatát.
33/2011./II.25./ kt. határozat:
Hollád Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Mózes Marianna polgármester a
2010. évben felhasznált üzemanyagokról a számadást a testület soros ülésére készítse el, és
tárja a testület elé.
Határidő: 2011. április 15.
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Tordai Judit képviselő:
Fűnyírókkal kapcsolatosan: az új fűnyírókat nem engeded használni, de pénzről beszélünk.
Mózes Marianna polgármester:
Az én felelősségem, hogy a gépek ott vannak nálunk. Tikoson is ellopták az önkormányzattól,
azóta a Kónya polgármester úr is magánál tartja a gépeket.
Tordai Judit képviselő:
A munkások kérése, hogy ne a lakásodon legyenek a gépek.
Mózes Marianna polgármester:
A munkások ne mondják meg, hova menjenek a munkakezdéskor. Saját magam intéztem a
gépek karbantartását, vittem szerelőhöz. Így a legkönnyebb, legegyszerűbb. Ott az áram, hogy
tudjanak élezni, hegeszteni, stb.
Tordai Judit képviselő.
A munkások elmondták, hogy minden esetben meg kell hallgatniuk a polgármester
családjának a panaszát.
Gaál Melinda alpolgármester:
Van-e helyiség a fűnyírók tárolására?
Mózes Marianna polgármester:
Melyiket javaslod?
Tordai Judit képviselő:
Ki kell rakni az összes szemetet az önkormányzat használaton kívüli helyiségeiből és lesz
helyiség.
Mózes Marianna polgármester:
A régi időben az önkormányzatnál kiszedték az ablakot ráccsal együtt.
Gaál Melinda alpolgármester:
A tűzoltószertár melletti raktár helyiség nem biztonságos.
Török Csilla körjegyző:
Javasolja a riasztó felszereltetését a biztonság érdekében.

Tordai Judit képviselő:
Éberhardt Zsolt karban tudja tartani a gépeket. Meg tudja élezni, zsírozni, stb.
Mózes Marianna polgármester:
A riasztó felszerelése pénzbe kerül.
Tordai Judit képviselő:
A fűnyírók kerüljenek biztonságos helyre.
Mózes Judit képviselő:
A fűnyíróknak kell keresni biztonságos helyet.
Tordai Judit képviselő.
Ahol a szerelő akna van, vagy a tűzoltószertárban.
Mózes Marianna polgármester:
A tűzoltószertár melletti helyiségbe riasztót kell felszereltetni, s a gépeket március 31-ig el
kell ott helyezni.
Kéri a képviselő-testületet, aki egyetért a fűnyírók elhelyezésével és a riasztó
felszereltetésével, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület a vitában elhangzottak figyelembevételével, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:
34/2011./II.25./kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a tűzoltószertár melletti helyiség
riasztóval való felszerelésével, melynek költségeit a 2011. évi költségvetés terhére biztosítja.
Egyetért azzal, hogy a riasztó felszerelésének időpontjáig, legkésőbb 2011. március 31-ig a
fűnyírók továbbra is a polgármesternél legyenek elhelyezve.
Határidő: 2011. március 31.
Felelős: Mózes Marianna polgármester
4.18. Tordai Judit képviselő beadványa
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
Tordai Judit képviselő:
Tudomásomra jutott, hogy pályázati lehetőség nyílott térfigyelő rendszerek kiépítésére,
melynek határideje március 31. továbbá közösségi rendezvények, programok támogatására
pályázati lehetőség, melynek határideje február 15. továbbá falumegújítás és fejlesztés,
EMVA pályázat.
Gaál Melinda alpolgármester:
A közösségi rendezvények programok tartása pályázatról már lemaradtunk, mivel a beadás
határideje február 15.-e volt.

A térfigyelő kamara rendszer I. fordulójának határideje 2010. december 31. volt, a második
forduló pedig március 31.
A falumegújítás és fejlesztés EMVA pályázat, ami külső homlokzat felújításra szól. Beadási
határideje május.
Mózes Marianna polgármester:
Ehhez a pályázathoz kell-e önerő?
Gaál Melinda alpolgármester:
Ehhez nem kell önerő.
Mózes Marianna polgármester:
LEADER-hez adjunk be több pályázatot. Utána kell járni, milyen épületekre lehet pályázni.
Gaál Melinda alpolgármester:
A LEADER-ben megírják a pályázati feltételeket.
Mózes Marianna polgármester:
A beadvány 1.2. pontját felfüggesztjük, a többire adjunk be pályázatot.
Tordai Judit képviselő:
Megkéri Gaál Melindát, munkahely teremtéssel kapcsolatos pályázatoknak nézzen utána.
Gaál Melinda polgármester:
Bármilyen kiírást talál, tájékoztatni fogja a testületet. A 3. pont: a falumegújítása és
fejlesztéssel kapcsolatosan mihelyt konkrét kiírás lesz, azonnal beadja a pályázatot.
Mózes Marianna polgármester
Kéri a testületet, amennyiben az elhangzott előterjesztéssel egyetért, kézfelemeléssel
szavazzon.
A Képviselő-testület a vitában elhangzottak figyelembevételével, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:
35/2011./II.25./ kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Tordai Judit képviselő
beadványát a pályázati lehetőségekkel kapcsolatosan. A beadvány 1. és 2. pontját beadási
határidő lejárta miatt felfüggeszti. A 3. pontban szereplő falumegújítás és fejlesztés című
EMVA pályázat elkészítésére, és benyújtására kiírás konkrét kiírásának ismeretében
megbízza Gaál Melinda alpolgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: Gaál Melinda alpolgármester

4.19.Tájékoztató a két ülés közötti polgármesteri tevékenységről
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Mózes Marianna polgármester:
Tájékoztatja a képviselőtestület a Bellin Giovanni Hollád, Fő u. 35. szám alatti lakos ő hozzá
mint polgármester benyújtott levelére adott válaszáról, a választ a képviselők rendelkezésére
bocsátja megismerés végett.
A lakosság szórólapon tájékoztatva lett a testület döntésének megfelelően az igénybe vehető
szociális ellátási formákról és a hivatal nyitva tartásáról.
4.20. Zárt ülés elrendelése
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
36/2011./II.25./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a továbbiakban tárgyalandó ügyre –
jellegük miatt – zárt ülést rendel el.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
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