HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9. számú jegyzőkönyv
2011. május 18
NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI
113/2011./V.18./kt.határozat:

- 2011.május 18-ai nyilvános ülés
napirendjének elfogadása

114/2011./V.18./kt.határozat:

- Beszámoló Hollád településen a közrend és közbiztonság helyzetéről

115/2011. V.18./kt.határozat:

- Beszámoló az Alapszolgáltatási Központ
2010. évi tevékenységéről

116/2011./V.18./kt.határozat:

- Beszámoló Hollád településen a Gyermekjólési Szolgálat 2010. évben végzett
tevékenységéről

117/2011./V.18./kt.határozat:

- Beszámoló Hollád településen a Családgondozó 2010. évben végzett tevékenységéről

118/2011./V.18./kt.határozat:

- Gyermekvédelmi törvényből eredő feladatok végrehajtásának értékelése

119/2001./V.18./kt.határozat:

- Szociális feladatok ellátását biztosító mikrokörzeti társulás Társulási Megállapodásának és Alapító Okiratának módosítása,
Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és
Működési szabályzatának megismerése

120/2011./V.18./kt.határozat:

- Mózes Judit képviselő ellen tett panasz
zárt ülésen történő tárgyalásáról döntés

121/2011./V.18./kt.határozat:

- Fekvőrendőr elhelyezésének elutasítása

122/2011./V.18./kt.határozat:

- Sebességkorlátozó tábla kihelyezésének
elutasítása

123/2011./V.18./kt.határozat:

- Munkaruházattal és védőitallal kapcsolatos
beadvány megtárgyalása

124/2011./V.18./kt.határozat:

- Polgármester által elkészített üzemanyag
elszámolás tárgyalása

125/2011./V.18./kt-határozat:

- Mózes Marianna polgármester felelősségre
vonása

126/2011./V.18./kt.határozat:

- Mózes Marianna polgármester írásbeli figyelmeztetés elutasítása

127/2011./V.18./kt.határozat:

- Mózes Marianna polgármester szóbeli figyelmeztetés elutasítása

128/2011./V.18./kt.határozat:

- Bellin Giovanni beadványának elutasítása

129/2011./V.18./kt.határozat:

- Haszonbérleti szerződés licit alapján történő
meghirdetésének elutasítása

130/2011./V.18./kt.határozat:

- Haszonbérleti szerződés meghirdetése

131/2011./V.18./ kt.határozat:

- Zárt ülés elrendelése

Zárt ülés:
132-133/2011./V.19./kt.határozat:

- Szociális kérelmek elbírálása

RENDELETEI
___________________________________________________________________________

8/2011./V.18./önkormányzati rendelet:

- Önkormányzatok által fenntartott oktatásinevelési intézményekben fizetendő térítési
díjakról

9. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. év május hó 18.
napján 13,00 órakor a Községháza épületében (Hollád, Fő u. 16.) megtartott nyilvános
üléséről.
Jelen vannak: Mózes Marianna polgármester
Mózes Judit képviselő
Gaál Melinda alpolgármester
Sifter Aranka képviselő
Tordai Judit képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Török Csilla körjegyző
Meghívottként jelen van: Garai Ferencné jegyzőkönyvvezető
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. Javaslatot tesz az ülés napirendjére.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
113/2011./V.18./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011.május 18-án tartandó nyilvános
ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
Napirend:
1.) Beszámoló Hollád településen a közrend és közbiztonság helyzetéről
Előadó: Rendőrkapitányság Marcali
2.) Beszámoló az Alapszolgáltatási Központ 2010. évi tevékenységéről
Előadó: Petkess Kornélné intézményvezető
3.) Beszámoló Hollád településen a Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évben végzett tevékenységéről.
Előadó: Petes Szabolcs családgondozó
4.) Beszámoló Hollád településen a Családgondozó 2010. évben végzett tevékenységéről
Előadó: Schveigerné Kovács Erika családgondozó
5.) Gyermekvédelmi törvényből eredő feladatok végrehajtásának értékelése
Előadó: Török Csilla körjegyző

6.) Szociális feladatok ellátását biztosító mikrokörzeti társulás Társulási Megállapodásának és Alapító Okiratának módosítása, Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának megismerése.
Előadó: Mózes Marianna
7.) Egyéb ügyek
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
1.)Napirend tárgyalása:
Beszámoló Hollád településen a közrend és közbiztonság helyzetéről
Előadó: Rendőrkapitányság Marcali
(Az írásos előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Mózes Marianna polgármester:
Megkérdezi a Rendőrkapitányság képviselőit, az elhangzott napirenddel kapcsolatosan
kiegészítést kíván-e tenni.
Beck Péter őrsparancsnok:
Kiegészítést nem tesz.
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a testület tagjait, akinek az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdése, hozzászólása van,
tegye meg,
Mivel kérdés, hozzászól nem volt, ezért megköszöni a rendőrség együttműködő munkáját.
Meg van elégedve a községben végzett tevékenységükkel. A továbbiakban is bízik az
együttműködésben, kívánja, hogy a jövőben eseménytelen kapcsolat legyen az önkormányzat
és a rendőrség között.
Kéri a képviselő-testület tagjait, aki egyetért a rendőrség beszámolójával, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
114/2011./V.18./ kt. határozat:
Hollád Község Képviselő-testülete a Marcali Rendőrkapitányság beszámolójába n foglaltakat
megismerte, megtárgyalta, és tájékoztató jelleggel elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

2.) Napirend tárgyalása.
Beszámoló az Alapszolgáltatási Központ 2010. évi tevékenységéről
Előadó: Petkess Kornélné intézményvezető
(Az írásos előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Petkes Kornélné intézményvezető:
A beszámolóval kapcsolatosan kiegészítést nem kíván tenni.
Hozzászólások:
Tordai Judit képviselő:
Szabadidős program Holládon nem volt. Jó lenne itt is megszervezni, amennyiben igény
volna rá. Nagyon el van hanyagolva a község.
Petes Szabolcs családgondozó:
A szabadidős programok a központi iskolán belül vannak megszervezve.
Tordai Judit képviselő:
A községben is meg kellene szervezni.
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért az elhangzott beszámolóval, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület a vitában elhangzottak figyelembevételével, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
115/2011./V.18./ kt. határozat:
Hollád Község Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta az Alapszolgáltatási Központ
2010. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót, melyet tudomásul vett és elfogadott.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
3.)Napirend tárgyalása:
Beszámoló Hollád településen a Gyermekjóléti Szolgálat
tevékenységéről
Előadó: Petes Szabolcs családgondozó
(Írásos előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. )
Petes Szabolcs családgondozó:
Az írásos előterjesztéssel kapcsolatosan kiegészítést nem kíván tenni.

2010. évben végzett

Kérdések, hozzászólások:
Tordai Judit képviselő:
A gyermekek veszélyeztetettségével kapcsolatosan kérdezi, hogy annak számít-e, amikor a
gyerekek játék közben balesetet szenvednek?
Petes Szabolcs családgondozó:
A beszámolóban elsősorban a családban előforduló veszélyeztetettségről beszélünk. Ha az
utcai baleset napközben történik, akkor nem tartozik a családgondozóra, ha az esti órákban,
akkor igen.
Schveigerné Kovács Erika családgondozó:
Ha napközben történik a gyerekkel az után baleset, az a szülő felelőssége és a rendőrségre
tartozik. Családgondozó felé a veszélyeztetettség akkor áll fenn, ha a szülő elhanyagolja a
gyermekét.
Mózes Marianna polgármester:
Megköszöni a Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységét.
Kéri a testületet, aki egyetért az elhangzott beszámolóval, kézfelemeléssel szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
116/20100. /V.18./kt.határozat:
Hollád Község Képviselőtestülete megismerte és megtárgyalta Gyermekjóléti szolgálat 2010.
évi tevékenységéről szóló beszámolót, melyet tudomásul vett és elfogadott.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
4.) Napirend tárgyalása:
Beszámoló Hollád településen a Családgondozó 2010,. évben végzett tevékenységéről
Előadó: Schveigerné Kovács Erika családgondozó
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. )
Schveigerné Kovács Erika családgondozó az írásos előterjesztéssel kapcsolatosan szóbeli
kiegészítést nem tesz.
Kérdések, hozzászólások:
Mózes Marianna polgármester:
A 2 fő rendszeres szociális segélyezett együttműködik-e a családgondozóval? 55 évet betöltött
személyekről van szó.

Schveigerné Kovács Erika családgondozó:
Igen, mindketten eleget tesznek a kötelezettségüknek. Álláshirdetést is teszünk, nem nagyon
jönnek az ajánlatok. Hollád községbe nehéz a be és kijutás, nincs megfelelő közlekedés. Ez
sajnos nehézséget jelent az elhelyezkedésben.
Mózes Marianna polgármester:
Megköszöni a családgondozó munkáját.
Kéri a testület tagjait, aki egyetért az elhangzott előterjesztéssel, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület a vitában elhangzottak figyelembevételével, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:
117/2011./V.18./kt.határozat:
Hollád Község Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Családgondozó 2010. évben
végzett munkájáról szóló beszámolót, melyet tudomásul vett és elfogadott.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
5.) Napirend tárgyalása:
Gyermekvédelmi törvényből eredő feladatok végrehajtásának értékelése
Előadó: Török Csilla körjegyző
(Az írásos előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Török Csilla körjegyző:
Az elhangzott előterjesztéssel kapcsolatosan szóbeli kiegészítést nem tesz.
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a testület tagjait, aki egyetért az írásos előterjesztéssel kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:
118/2011./V.18./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
Gyermekvédelmi törvényből eredő feladatok végrehajtásának értékeléséről szóló
előterjesztést, melyet jóváhagyólag elfogadott.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

6.) Napirend tárgyalása:
Szociális feladatok ellátását biztosító mikrokörzeti társulás Társulási Megállapodásának
és alapító Okiratának módosítása. Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési
szabályzatának megismerése
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. )
Török Csilla körjegyző:
Az Alapszolgáltatási Központ balatonkeresztúri székhellyel működik. 7 község tagja a
társulásnak. Balatonkeresztúr a gesztor. A társulási megállapodást és az SZMSZ-t is
módosítani kell. Egy határozaton belül három pontban dönt a képviselőtestület. Mind a hét
önkormányzat képviselő-testületének jóvá kell hagyni ahhoz, hogy hatályba lépjen.
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a testületet, aki egyetért az elhangzott előterjesztéssel, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
119/2011./V.18./kt.határozat:
a.) Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzatok szociális
feladatai ellátását biztosító mikrokörzeti társulás – előterjesztés szerint –
megállapodásának módosítását jóváhagyja.
b.) Hollád Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alapszolgáltatási Központ
Alapító okiratának módosítását – az előterjesztés szerint – jóváhagyja.
c.) Hollád Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzatok szociális
feladatai ellátását biztosító mikrokörzeti társulása Szervezeti és Működési
Szabályzatát – az előterjesztés szerint megismerte.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
7.) Napirend tárgyalása:
Egyéb ügyek
7.1. Rendeletalkotás az önkormányzat
intézményekben fizetendő térítési díjakról

által

fenntartott

oktatási-nevelési

Előadó: Török Csilla körjegyző
(Az írásos előterjesztés és a rendelettervezet jelen jegyzőkönyv mellékletét képzi.)
Török Csilla körjegyző:
Ez év februárjában tárgyalta a képviselő-testület a térítési díjakat. Most az a feladat, hogy az
önkormányzat saját rendeletéből a szociális térítési díjra vonatkozó rendelkezéseket helyezze
hatályon kívül, mivel a hatályos szabályozás szerint a társulás gesztor önkormányzatának a
rendeletében kell szerepeltetni mind a 7 községre vonatkozóan.

Mózes Marianna polgármester:
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért az elhangzott előterjesztéssel kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Hollád Község önkormányzata Képviselő-testületének
8/2011./V.18./ önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat által fenntartott oktatási nevelési intézményekben fizetendő térítési
díjakról
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyar Köztársaság Alkotmányáról
szóló 1949.évi XX.törvény 44/A.§.(1) bekezdésének e.) pontja felhatalmazása, figyelemmel a
közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.tv. 115.§.(3) bekezdésére – a következőket rendeli el:
1.§.
A rendelet hatálya az önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési intézményre, illetve az
intézményi ellátást igénybe vevőkre terjed ki.
2.§.
(1)A személyi térítési díjat a gyermekétkeztetésben egy hónapi időtartamra előre.
(2)A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg e rendelet keretei között.
3.§.
(1)Az étkeztetést biztosító intézmény vezetője köteles rendszeresen ellenőrízni, vagy
ellenőríztetni, hogy az étkeztetést igénybevevők a norma szerint járó ételmennyiséget
minőségben és életkornak megfelelő feldolgozásban megkapják.
(2)Az többcélú intézményben működő konyha esetében a vezetőnek törekednie kell arra a
bevételek növelése, a kapacitás kihasználtsága érdekében, hogy a konyha szolgáltatását
elsősorban csoportos étkeztetés céljából a fenntartó önkormányzat intézményeiben dolgozók
is igénybe vehessék. Ezt a konyha teljesítő képessége – a saját ellátottak hátránya nélkül –
alapján teszi lehetővé az intézményvezető, ha ezt egészségügyi, egyéb okból jogszabály nem
tiltja.
(3)A kiszolgált, és elszállítandó étel mennyiségét a belső ellenőrzés során a vezetőnek
ellenőríznie, ellenőríztetnie kell.
(4)Az étkeztetéshez szorosan kapcsolódó munkakört betöltő és e rendelet 3.§.(5)
bekezdésében meghatározott egyéb munkakörben dolgozó a munkaidőben kiszolgált
étkeztetést köteles igénybe venni. Az igénybe vétel alól a vezető indokolt esetben a dolgozó
kérésére felmentést adhat.

(5)Az étkeztetést kötelezően igénybe vevők köre:
a) saját konyha esetében a szorosan vett konyhai személyzethez tartozó főfoglalkozású
dolgozó (szakács, konyhalány)
b) az a dolgozó, aki munkakörénél fogva rendszeresen legalább 4 órán át a konyhában
dolgozik, vagy ott élelmezési anyagot kezel,
c) az ételek tálalásával, felszolgálásával rendszeresen foglalkoztatott dolgozó,
d) az étkezetés felügyeletét közvetlenül ellátó dolgozó (gondnok, élelmezésvezető, raktáros)
(6) Az élelmezés igénybe vételére kötelezett dolgozó a természetbeni juttatás egy napra
kivetített összegével csökkentett díjat fizeti az étkezések számától (egyszeri, kétszeri,
háromszori) függően. Az önkormányzat dolgozói, alkalmazottai a mindenkori nyersanyag
norma ÁFA-val és rezsiköltséggel megemelt összegét térítik meg.
(7)A fizetendő térítési díjat e rendelet 1.melléklete tartalmazza.
Záró rendelkezések
4.§.
(1)Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak
szerint.
Átmeneti rendelkezések
5.§.
Hatályát veszti a 7/2008./V.7./önkormányzati rendelet.
1.melléklet a 8/2011./V.18./önkormányzati rendelethez
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

7.2. Tordai Judit képviselő Mózes Judit képviselő elleni panaszának megtárgyalása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. )
Hozzászólások:
Mózes Judit képviselő:
Azért kell engem, mint képviselőt felelősségre vonni, mert amiről a faluban hallottam, azzal
kapcsolatban felmertem tenni egy kérdést? Ugyanis a faluban hallottam, hogy Bogdán Andrea
azt mondta, nem is akar a szolgálati lakásba költözni.
Gaál Melinda alpolgármester:
Véleménye szerint Mózes Juditra tett panasz felelősségre vonásként nem állja meg a helyét.
Mózes Marianna polgármester:
Kérdés, hogy amikor a következő ülésen Bogdán Andrea nyilatkozott, hogy kérelmét
fenntartja, kinek a hatása alatt lehetett. Ugyanis ki-kinek mit mondott, nem pletyka.
Tordai Judit felénk fordult mindaddig, amíg a kérdést Andreának feltettem, utána viszont felé
fordult.
Tordai Judit képviselő:
Olyat akarsz rám mondani, aminek se eleje, se vége. Én kinyitottam az emberek szemét, amit
te nyolc évig nem tettél meg.
Mózes Marianna polgármester:
Felkéri Tordai Judit képviselőt, hagyja befejezni a mondatot.
Tordai Judit képviselő:
Minden szó legyen jegyzőkönyvbe foglalva.
Mózes Marianna polgármester:
Ha az emberek nem vállalják amit mondanak, én mondhatok bármit, egyszer így mondják,
egyszer úgy.
Tordai Judit képviselő:
Hívd ide őket, kérdezzétek meg, mást mondanak-e.
Mózes Marianna polgármester:
Azon a napon amikor az ülésnek vége lett, mi történt otthon? Azon a napon nem voltak nálad?
Tordai Judit képviselő.
Megkérdeztem az Anditól, hogy Ő maga, vagy az anyja mondta-e, hogy nem tudja a
szolgálati lakást fenntartani? Azt mondta, hogy olyat mondott, hogy a gázt nem tudnák
kifizetni. Mást azonban nem mondott.

Mózes Marianna polgármester:
Körjegyző asszonytól kérdezi, hogy titoktartás kötelezi-e a képviselőket egymás iránt? Lehete nemet mondani?
Török Csilla körjegyző:
Zárt ülésen kell a képviselőre tett panaszt megtárgyalni, mivel nemcsak a képviselő, hanem
állampolgár is érintett benne.
Mózes Marianna polgármester:
Javasolja, hogy a képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja meg a panasz ügyet.
Kéri a testület tagjait, aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozta az
alábbi határozatát:
120/2011./V.18./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tordai Judit képviselő panaszát
Mózes Judit képviselő ellen, mivel más állampolgár is érintett, aki a nyilvános üléshez nem
járult hozzá, zárt ülésen tárgyalja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Egyéb ügyek:
7.3. Tordai Judit képviselő előterjesztése a Fő utcával kapcsolatosan
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. )
Tordai Judit képviselő:
A körhinta időközben leszerelésre került, így ez a kérdés megoldódott.
Mózes Marianna polgármester:
A beadvány első részével kapcsolatosan van-e valakinek kérdése?
Mózes Judit képviselő:
Kérdezi Tordai Judit képviselő asszonyt, hogy mire gondolt?
Tordai Judit képviselő:
Nyárra lehetne kihelyezni fekvő rendőrt kettő helyre. A gyerekek kifuthatnak az autók elé. Ez
vonatkozik az itt lakókra is. Hiába tesszük ki a 30-as táblát az autósok nem tartják be a
sebességet.
Gaál Melinda képviselő:
A Petőfi utcában is van is probléma van probléma, az áruterítők lassabban közlekednek már.

Tordai Judit képviselő:
Elütöttek már két macskát is, de a gyerekek számítanak, rájuk kell jobban vigyázni.
Fekvő rendőr nem olyan nagy összeg, ezért javaslom.
Mózes Marianna polgármester:
A gyorshajtók nemcsak az áruszállítók, vannak mások is, akik gyorsan hajtanak.
Rendőrséggel kellene tárgyalni, hogy rajtaütésszerűen ellenőrizzenek.
Tordai Judit képviselő:
Kijön a rendőr, akkor minden szép, rendesen közlekednek az autósok.
Mózes Marianna polgármester:
A fekvő rendőrnek is anyagi vonzata van.
Mózes Judit képviselő:
A Petőfi utcában is ugyanolyan forgalom van, mint a Fő utcában. Simon Csaba úgy megy az
autóval, mint a meszes. Az úttest az autóké, nem pedig játszótér.
Tordai Judit képviselő:
Legyen játszótér.
Mózes Marianna polgármester:
A játszótéren is lehet labdázni, de ott van a focipálya is.
Tordai Judit képviselő:
Nem lehet ott labdázni.
Mózes Marianna polgármester:
A focipályán a kapu veszélyes, kivesszük és megoldódik a probléma.
Kéri a testület tagjait, aki egyetért a fekvő rendőr elhelyezésével, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselőtestület 1 igen, 4
hozza:

ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot

121/2011./V.18./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fő utcában fekvő rendőr elhelyezésével a
kapcsolatos javaslatot nem támogatta, elutasította.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Tordai Judit képviselő:
A hozott határozattal kapcsolatosan az alábbi megjegyzést teszi:
Imádkozzatok a gyerekekért, hogy ne legyen baleset.

Török Csilla körjegyző:
A fekvő rendőrt az utca elején, vagy végén helyezik el. Sebességkorlátozásról a rendőrségnek
szólni kell, hogy fokozottan ellenőrizzenek. De ez csak egy vélemény.
Mózes Marianna polgármester.
Után kell nézni, hogy kinek van beleszólása, illetve milyen hatóságra tartozik a táblák
kihelyezése. 30-40-es táblát kellene villanyoszlopra elhelyezni, az nem kerülne sokba.
Török Csilla körjegyző:
Mivel önkormányzat kezelésében lévő útról van szó, így a 40-es táblát ki lehet helyezni, de a
30-as táblának után kell nézni.
Sifter Aranka képviselő:
Próbáljuk meg a 40-es tábla kihelyezését.
Mózes Judit képviselő:
Akkor a rendőröket lehet hívni ellenőrzésre.
Tordai Judit képviselő:
Ez talán egy lépést előrevisz.
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy a Fő utca elejére és végére 40-es
sebességkorlátozó tábla kerüljön kihelyezésre kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület a vitában elhangzottak figyelembevételével 1 igen szavazattal, 4
tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
122/2011./V.18./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fő utcában 40-es sebességkorlátozó tábla
kihelyezéséről szóló javaslatot nem támogatta, elutasította.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Gaál Melinda alpolgármester:
A tábla kihelyezésének anyagi vonzatát ismerve kellene szavazni.
Tordai Judit képviselő:
Az Örök Fiatalokért Egyesület pályázatához mindent bevállaltatok, táblára azonban nincs
pénz. Szégyelljétek magatokat. Nem néztünk utána az IKSZT-nek, mégis megszavaztuk.
Gaál Melinda alpolgármester:
Érdeklődhetünk, hogy mennyibe kerül a tábla. Lehet azonban felelni a Petőfi utcai
gyerekekért is.
Tordai Judit képviselő:
Ott csak egy gyerek van.

Mózes Marianna polgármester:
Utána fog járni, mennyibe kerül a tábla kihelyezés.
Török Csilla körjegyző:
Árajánlatot kell kérni.
Mózes Marianna polgármester:
A beadvány 2. bekezdésével kapcsolatosan elmondja, hogy pályázaton 5.330.479.-Ft-ot nyert
az önkormányzat a játszótér felújítására. Ez egy 2009-ben benyújtott pályázat, melyhez az
önerő 25 %, melyet egy alapítvány átvállal.
A beadvány 3. bekezdése a közmunkások részére védőruha biztosítása.
Tordai Judit képviselő:
Mindig hiányzott a védőruha, a munkások maguk oldották meg. Soha nem nézett után senki
annak, hogy a védőital is kötelező, de nem kaptak soha a munkások. Fő út mellett dolgoznak,
mellényt kellene viselniük.
Mózes Marianna polgármester:
A felelősség a miénk. Védőmellény meg van, az elmúlt évben is a munkásoknál volt, de nem
használták. Papucsos embert mindig hazaküldtem, nem dolgozhattak papucsban. Mivel nincs
munkafelügyelő, nem tudom mindig ellenőrizni őket. Kezükben van a munkavédelmi
oktatásról szóló jegyzőkönyv, melyet aláírtak.
Tordai Judit képviselő:
Vállalják a munkavédelmi oktatáson, hogy betartják a szabályokat.
Mózes Marianna polgármester:
Kaposvárról jönnek munkavédelmi oktatást tartani. A részvételről szóló jelenléti ívet
mindenki aláírja. Védőruhát és védőkesztyűt minden évben kaptak, és kapnak ezután is.
Munkacipőt csak a rendszeresen visszajáróknak tudnám javasolni.
Tordai Judit képviselő:
Munkacipőt legalább azoknak biztosítani kellene, akik füvet nyírnak.
Mózes Marianna polgármester:
Munkaruhának is van kihordási ideje. Nem tudjuk azt sem, hogy a következő évben dolgozike, vagy sem.
Török Csilla körjegyző:
Javasolja a Polgármester asszonynak, hogy vegye fel a kapcsolatot Balatonszentgyörgyön a
Cziráki Zoltán ügyintézővel és kérjen tőle tájékoztatást, hogy ott az időszakos 4 órás
foglalkoztatás esetében hogyan oldják meg a munkaruházat kérdését.
Mózes Marianna polgármester:
Marcali Kistérségnél a közmunkások kapnak munkaruhát. Az önkormányzat is adott
esőkabátot és cipőt. Akik nyáron fűnyíróznak, azok most nem kapnak.
Tordai Judit képviselő:
Meg kell próbálni, hátha adnak a kistérségnél.

Mózes Marianna polgármester:
Javaslat? Legyen-e munkaruha, vagy cipő?
Tordai Judit képviselő:
Legalább mellényt kapjanak.
Mózes Marianna polgármester:
Három darab mellény van, azokat kiosztom.
Török Csilla körjegyző:
Akik kaszálnak, illetve fűnyíróznak, acélbetétes cipőben kellene dolgozniuk. Meg kell
kérdezni a kistérségnél, mivel a foglalkoztatójuk a kistérség, hogy milyen munka-, vagy
védőruhát kell biztosítani.
Mózes Marianna polgármester:
Felveszem a kapcsolatot a Cziráki Zolival, vagy a kistérséggel, hogy adjanak védőruhát, vagy
cipőt. Így jó lesz?
Mózes Judit képviselő:
Ezzel nem kell megvárni a következő ülést. A Polgármester asszony tájékoztasson bennünket
arról, hogy mit intézett. Továbbá a védőitalt biztosítani kell a dolgozóknak.
Török Csilla körjegyző:
A védőital kötelező.
Mózes Marianna polgármester:
Megkérdezi a kistérséget és a Cziráki Zoltán ügyintézőt, hogy a védőital biztosítása milyen
formában történik.
Mózes Judit képviselő:
Ami jár azt biztosítani kell, ami adható, arról rendkívüli ülésen dönteni kell.
Mózes Marianna polgármester:
Egyetért Mózes Judit képviselő javaslatával.
Kéri a testület tagjait, aki egyetért az elhangzott javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon:
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
123/2011./V.18./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tordai Judit képviselő munkaruházattal és
a védőitallal kapcsolatos beadványát megtárgyalta. Amit a hatályos szabályozás szerint
kötelező adni, azt biztosítja a munkavállalók részére, ami adható, arról rendkívüli ülésen
kíván tárgyalni.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

7.4. 2010. évi felhasznált üzemanyag elszámolás
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. )
Hozzászólások:
Tordai Judit képviselő:
Fő u. 29. szám alatti ingatlanon elhanyagolt utcafront, templomnál lévő saroképület. Itt 2-3
ember van. Kifizették-e a fűnyírás költségeit, vagy az önkormányzat bevállalta. Ezeket nem
nekünk kellene kaszálni, hanem a tulajdonosnak a kötelessége.
Mózes Marianna polgármester:
Megkérdezi a testület tagjait, elfogadják-e az elszámolást?
Tordai Judit képviselő:
Kikérte az egy havi benzinköltséget, 82 liter volt egy hónapra.
Mózes Marianna polgármester:
2010. január 13-án, február 25-én, március 3-ám május 3-án, július 6-án, szeptember 1-én,
november 18-án és december 31-én a benzin költség a CKÖ felhasználásából ered.
Tordai Judit képviselő:
Egy hónapra 82 liter. Csak a fűnyírás számláit kérte.
Mózes Judit képviselő:
Javasolja, menjen be a polgármester és a képviselő asszony
Balatonszentgyörgyre és ott egyeztessenek a pénzügyessel közösen.

a pénzügyre

Mózes Marianna polgármester:
Megkérdezi, hogy a képviselő-testület többi tagja egyetért-e az elszámolással, vagy sem?
Tordai Judit képviselő:
Ezek alapján még mindig nem tudom, hogy mennyi a benzinköltség, nem tudom elfogadni.
Mózes Marianna polgármester:
A képviselő asszon kérdése az volt, hogy mennyi üzemanyag fogyott el, erről kellett
elszámolni. Azt írtam le, amennyi benzin egy évre kellett.
Török Csilla körjegyző:
Ennek nincs semmi értelme. Döntsön a képviselő-testület, hogy a tavalyi számlákat másoljuk
le a kifizetési bizonylatokkal együtt.
Mózes Judit képviselő:
Véleménye szerint ketten egyeztessenek a pénzügyessel közösön.
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a testület tagjait, aki egyetért az elszámolással kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselőtestület a vitában elhangzottak figyelembevételével, 1 igen szavazattal, 1
ellenszavazattal, 3 tartózkodással a következő határozatot hozza:
124/2011./V.18./kt.határozat:
Hollád község Önkormányzat Képviselő-testülete az üzemanyag elszámolást nem fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
7.5. Tordai Judit képviselő beadványa a bozótvágók ellopásával kapcsolatosan
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Hozzászólások:
Tordai Judit képviselő:
Ha a képviselőtestület hoz egy döntést, a polgármester asszony vegye figyelembe, hajtsa
végre. Mivel ez nem történt meg, azért lopták el a bozótvágókat.
Mózes Marianna polgármester:
Mi a bizonyíték, hogy azért törtek be, mert nem volt riasztó?
Tordai Judit képviselő.
Ha a bíróság hoz egy határozatot, végre kell hajtani. Nincs rá biztosíték, mivel Holládon
mindent elvisznek. Lehet, hogy csak egyet vittek volna el, ha megszólal a riasztó.
Mózes Marianna polgármester:
Nem tartom magamat felelősnek. Szabályellenes volt, hogy a gépek nálunk voltak elhelyezve,
de biztonságos volt.
Tordai Judit képviselő:
A munkások sok mindennek ki voltak téve addig, míg a gépek nálatok voltak.
Mózes Judit képviselő:
A munkások miért nem írtak panaszt, ha olyan rossz volt, hogy be kellett menni a
polgármesterhez a fűnyírókért?
Mózes Marianna polgármester:
Nem tartom felelősnek magamat a lopásért. A határozat végrehajtása folyamatban volt, csak a
riasztó még akkor nem volt beszerelve, de már telefonon kértem árajánlatot a riasztó
beszerelésére abban az időszakban.
Tordai Judit képviselő.
Március 31-e előtt nem szereltetted be, pedig volt testületi határozat.

Sifter Aranka képviselő:
Sajnálom, hogy igennel szavaztam arról, hogy elvigyék a gépeket a polgármesteréktől, mert
tálcán kínáltuk fel a betörőknek.
Török Csilla körjegyző:
A gépek tárolása szabályellenes volt. Lehet, hogy ellopták volna akkor is ha van riasztó, de a
határozatot végre kellett volna hajtani.
Mózes Marianna polgármester:
Bejelenti a személyes érintettségét, és hogy a szavazásnál tartózkodni fog.
Kéri a képviselő-testületet, hozzon döntést. Átadja az ülés vezetését Gaál Melinda
alpolgármesternek, mivel személyesen érintett az ügyben.
Gaál Melinda alpolgármester:
Átveszi az ülés vezetését.
A testületi ülés továbbra is határozatképes, folytatódik.
Gaál Melinda alpolgármester:
Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, felelősnek tartják-e a polgármestert a gépek
ellopásáért mivel a határozatban szereplő határidőt - riasztóbeszereltetés vonatkozásában nem tartotta be, írásbeli figyelmeztetésben részesíti-e a testület a polgármestert?
Kéri a testület tagjait, aki felelősnek tartja a polgármestert, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselőtestület 1 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a következő
határozatot hozza:
125//2011./V.18./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Mózes Marianna polgármestert nem tartja
felelősnek a bozótvágók ellopásáért.
Határidő: azonnal
Felelős: Gaál Melinda alpolgármester
Gaál Melinda alpolgármester:
Kéri a képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy a polgármester írásbeli figyelmeztetésben
részesüljön, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 1 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a következő
határozatot hozza:
126/2011./V.18./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Mózes Marianna polgármestert nem
részesíti írásbeli figyelmeztetésben.
Határidő: azonnal
Felelős: Gaál Melinda alpolgármester

Gaál Melinda alpolgármester kéri a képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy Mózes
Marianna polgármester szóbeli figyelmeztetésben részesüljön, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület a 1 ellenszavazattal, 4 tartózkodással, igen szavazat nélkül a következő
határozatot hozza:
127/2011./V.18./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot, hogy Mózes Marianna
polgármestert szóbeli figyelmeztetésben legyen részesítve nem támogatja.
Határidő: azonnal
Felelős: Gaál Melinda alpolgármester
7.6.Bellin Giovannai beadványának megtárgyalása
Előadó: Gaál Melinda alpolgármester
(Írásos előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. )
Török Csilla körjegyző:
Tájékoztatja a képviselő-testületet a polgármesterre vonatkozó jogszabályokról.
Elmondja, hogy a képviselő-testület felel a döntéseiért, minden képviselő saját felelőssége
szerint dönt.
Mózes Marianna polgármester:
Bellin Giovanni megfenyegette a testületet, és bűnrészesnek nevezte Őket, amennyiben nem
jól döntenek, bírósági eljárás lesz ellenük.
Tordai Judit képviselő:
A férje saját maga írja a leveleit, ő nem fenyeget senkit.
Mózes Marianna polgármester:
Leveleire adott válaszaimat nem fogadta el soha.
Mit jelent, hogy Ő megvédte rokonait Mózes Juditot és Mózes Ferencet? Előidézett kárt,
önkormányzati vagyonban. Bellin Giovanni nem volt itt az ülésen, azt sem tudja, ki, hogyan
szavazott. Hova lettek a pénzek, szennyvíz és benzinpénz? Úgy érzem, teljes egészében
személyem, Mózes Marianna ellen szól, félre akar állítani.
Mózes Judit képviselő:
Az egész Mózes famíliát félre akarja állítani.
Tordai Judit képviselő:
Nálam beszakad a híd, meg kell csináltatnom, ha nálad beszakad, megcsináltatja az
önkormányzat.

Mózes Marianna polgármester:
Giovanni kiforgatja a szavaimat. Mikor írta a levelet, amikor május 17-én nem volt itthon.
Tordai Judit képviselő:
Honnét tudod, hogy nem volt itthon? Két-három levelemre nem válaszoltál, pedig lejárt a
határidő. Hívd össze a falugyűlést, ha mered.
Mózes Marianna polgármester:
Miért kell mindig provokálni?
Tordai Judit képviselő:
Nem provokállak. Miért nem hazudtoltál meg? Nem tudok olyat elfogadni, amivel nem
vagyok tisztában. A szennyvízre sem kaptam konkrét választ. A benzinköltséggel csak az a
bajom, hogy nem átlátható. Ezek a dátumok nincsenek benn. Hogyan fogadjam el, ha nincs
előttem a papír. Nem fogadok el azért valamint, hogy ne veszekedjünk. Nem kértem tőled,
hogy mondjál le, de ha akarsz, akkor mondjál le. Azért vagyunk, hogy a falu jövőjét nézzük.
Lehet, hogy az emberek kétszínűek. Neked ezt mondják, nekem ezt. Szeretnék részt venni a
falu fejlődésében. Nem azért telepedtem le, hogy tíz év múlva elköltözzek.
Mózes Judit képviselő:
Azért vagyunk itt, hogy feltegyük a kezünket arra, amit otthon elolvastunk.
Török Csilla körjegyző:
A polgármesteri tisztség megszűnésével kapcsolatosan ismerteti az 1994.évi LXIV.törvény
vonatkozó rendelkezéseit.
Gaál Melinda alpolgármester:
A testület megismerte az 1994.évi LXIV.törvény előírásait, amelyből egyértelműen kitűnik,
hogy a polgármester lemondatása nem testületi hatáskör, ebben nem tudunk dönteni.
Kéri a testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy Bellin Giovanni beadványa nem testületi
hatáskör, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozza:
128/2011./V.11./kt.határozat:
Hollád Község önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Bellin Giovanni beadványát,
melyet testületi hatáskör hiányában elutasított.
Határidő: azonnal
Felelős: Gaál Melinda alpolgármester

7.7. Önkormányzati
meghirdetése

tulajdonban

lévő

ingatlanok

haszonbérbeadásrat

történő

Előadó: Török Csilla körjegyző
( Szóbeli előterjesztés. )
Török Csilla körjegyző:
A képviselő-testület az április 15-i ülésén döntött arról, hogy az önkormányzati tulajdonban
lévő területeit haszonbérletre meghirdeti, azonban, akkor a konkrét helyrajzi számok nem
voltak ismertek. Most a helyrajzi számok ismeretében kellene döntenie a testületnek.
A képviselőtestület korábbi döntését figyelemben véve, az alábbi területek haszonbérbeadását
hirdetheti meg az önkormányzat:
044 hrsz.17.430 m2 külterület
/ebből művelhető terület 12.000 m2. (az őszi
terménybetakarítás után)
Beépítetlen belterületi ingatlanok: 2233 hrsz 2921 m2, 2222 hrsz. 2087 m2, 2220 hrsz 729
m2, 2219 hrsz. 1566 m2, 2217/2 hrsz. 614 m2, 2213 hrsz. 2008 m2, 2239/2 hrsz. 730 m2
3000 m2 alatti területeket 10.000 Ft-ért adja bérbe az önkormányzat. Hirdetménybe bele
kellene írni a bérleti díjat is. Meg kellene határozni a 044 hrsz-u terület bérleti díját és a többit
is.
Mózes Marianna polgármester:
Hirdetményben szerepeltetni kell, ha bármi adódik, a haszonbérlet megszűnik. Nehogy valaki
fát telepítsen, mert művelési ág változás nem lehet.
Tordai Judit képviselő:
Ki lehet adni 5 évre, de ki kell kötni, hogy az önkormányzat felmondhatja a bérleti szerződést
a termelési év végén, vagy ha kaszáló, akkor évközben is, amennyiben befektető jelentkezne
az ingatlanra.
Török Csilla körjegyző:
Hogy legyen meghirdetve?
Mózes Marianna polgármester:
A felsorolt területeket 5 évre meghirdeti az önkormányzat, feltételek az önkormányzatnál
megtekinthetők.
Tordai Judit képviselő:
Képviselő-testület dönt, aki többet ad érte, annak ítéljük oda.
Mózes Marianna polgármester:
Meg van hirdetve 10.000 Ft-ért, mi a biztosíték arra, hogy ki tudják fizetni? Arról volt szó,
hogy segítjük a falubelieket.
Tordai Judit képviselő:
Szó sem volt arról, hogy ajándékba adjuk a területeket az embereknek. Hirdessük meg úgy,
hogy írják le a kérelmükben, hogy mennyit adnak érte. Adjuk annak, aki a legtöbbet ígéri.

Mózes Marianna polgármester:
Melyik naptól hirdessük meg? A mai naptól.
Tordai Judit képviselő:
Aki kiveszi bérbe a területet, a területtel fel merült költségeket meg kell fizetnie.
Török Csilla körjegyző:
Javasolja, hogy a képviselőtestület foglalja határozatba az alábbiakat:
A 044 hrsz-u területet a 2011. évi termény betakarításáig művelés alatt tartja, utána kerül
meghirdetésre haszonbérletre. A többi területet a képviselőtestület a mai naptól éves
haszonbérletre meghirdeti.
Mózes Judit képviselő:
Javasolja, hogy ami évek óta használnak, azt ez évben használhassák.
Tordai Judit képviselő:
Azt akarja, hogy mindenkinek egyenlő esélye legyen a területek bérlésére. Legyen
meghirdetve 10.000 Ft alapösszegben, de az kaphassa meg, aki többet ad érte.
Mózes Marianna polgármester:
Ha arra a területre, amit mi használunk, két ember jelentkezik, 3-4 területre pedig senki nem
jelentkezik, akkor annak a két embernek adod azt amit mi munkálunk?
Tordai Judit képviselő:
Ha az önkormányzati vagyont használják, akkor legyen belőle haszon.
Mózes Judit képviselő:
Engedjük meg a polgármester asszonynak, ha elvetette a területet, akkor takaríthassa is be. A
többi területet pedig hirdesse meg a testület 5 éves haszonbérletre holládi lakosok részére 5
éves időtartamra, 10.000 Ft/év. Aki több ígér, az kapja.
Tordai Judit képviselő:
Azt akarom elkerülni, ne legyen az, hogy mi akarjuk eldönteni, kié legyen a terület.
Mózes Marianna polgármester:
Megint rám van személy szerint kiélezve az egész.
Mózes Judit képviselő:
Eddig senki nem kérte a parlagon lévő területet.
Gaál Melinda alpolgármester:
Kéri a képviselő-testületet, aki egyetért Tordai Judit képviselő asszony javaslatával, hogy licit
alapján legyen a haszonbérleti szerződés meghirdetve, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület a vitában elhangzottak figyelembevételével, 1 igen szavazattal, 1
ellenszavazattal, 3 tartózkodással a következő határozatot hozza:
129/2011./V.18./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a haszonbérleti szerződés licit alapján
történő megkötésére tett javaslatot nem támogatja.
Határidő: azonnal:
Felelős: Mózes Marianna polgármester:
Gaál Melinda alpolgármester:
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy a haszonbérleti szerződés meghirdetése és
megkötése 10.000 Ft/év. Amennyiben több jelentkező lesz, a testület dönt.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a következő
határozatot hozza:
130/2011./V.18./kt.határozat:
a.) Hollád Község Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló alábbi
belterületi ingatlanokat 10.000.- Ft/év haszonbérleti díjért
1 év időtartamra
meghirdeti:
1. 432 hrsz. 1/1 tulajdoni részarány 2129 m2
2. 2213/1 hrsz. 1/1 tulajdoni részarány 2008 m2
3. 2217/2 hrsz. 1/1 tulajdoni részarány 614 m2
4. 2219 hrsz. 1/1 tulajdoni részarány 1566 m2
5. 2220 hrsz. 1/1 tulajdoni részarány 729 m1
6. 2222 hrsz. 1/1 tulajdoni részarány 2087 m2
7. 2233 hrsz. 1/1 tulajdoni részarány 2921 m2
8. 2239/2 hrsz 1/1 tulajdoni részarány 730 m2
b.) A képviselő-testület az a.) pontban meghatározott önkormányzati ingatlanok
haszonbérleti díját 10.000.- Ft/év mértékben állapítja meg azzal, hogy amennyiben
egy-egy területre több jelentkező lesz, úgy a képviselő-testület hoz döntést abban a
kérdésben, hogy az adott földterületet kinek adja haszonbérbe.
c.) A haszonbérbeadással kapcsolatos részletekről a Holládi Önkormányzatnál (8731 Hollád,
Fő u.16.) lehet érdeklődni ügyfélfogadási időben.
Határidő: azonnal
Felelős: Gaál Melinda alpolgármester
Gaál Melinda alpolgármester az ülés vezetését, mivel a polgármester személyes
érintettsége már nem áll fenn, visszaadja a polgármester részére.
Mózes Marianna polgármester átveszi az ülés vezetését, az ülés továbbra is
határozatképes, folytatódik.

Tordai Judit képviselő:
Mi van azokkal, akik nem tartják rendbe a területüket. Például a malom előtti rész, a Gál
Sanyi féle terület, stb.
Mózes Marianna polgármester:
Felhívta a tulajdonosok figyelmét a terület rendbetételére. Van olyan rendezetlen terület,
amelynek a tulajdoni viszonya a mai napig még nincs lerendezve, nem volt hagyatéki eljárás,
tehát nincs tulajdonos.
A Felszabadulás utcában – mivel külterület – az előző testület döntött úgy, hogy az
önkormányzat kaszáltassa le. Ugyanígy kaszáltatja az önkormányzat a csapást is.
Tordai Judit képviselő:
Temető melletti területtel mi lesz? A parkolót le kell kaszálni.
Mózes Ferencet is fel kell szólítani.
Mózes Marianna polgármester.
Fel vannak szólítva a tulajdonosok, ha nem kaszálják le, az önkormányzat lekaszáltatja, és ki
fogja fizettetni.
7.8. Zárt ülés elrendelése
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
131/2011./V.18./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a továbbiakban tárgyalandó ügyekre –
jellegük miatt – zárt ülést rendel el.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Mózes Marianna polgármester a testület nyilvános ülését berekeszti.

k.m.f.t.
Mózes Marianna
polgármester

Török Csilla
körjegyző

