HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10. számú jegyzőkönyv
2011. augusztus 3.
NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI
136/2011./VIII.3./kt.határozat:

- 2011. augusztus 3-ai nyilvános ülés
napirendjének elfogadása

137/2011./VIII.3./kt.határozat:

- Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzbeni támogatása

138/2011. VIII.3./kt.határozat:

- Petőfi utcai útpadka nyírásával kapcsolatos döntés

139/2011./VIII.3./kt.határozat:

- Holládi volt Magtár épület területének
Önkormányzat általi rendbentartásának
megszüntetése anyagi fedezet hiányában, tulajdonos felszólítása rendbentartásra

140/2011./VIII.3./kt.határozat:

- Beszámoló elfogadása a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és a két
ülés között történt fontosabb közérdekű
eseményekről

141/2011./VIII.3./kt.határozat:

- Integrátori szerződés megkötése Dél-Balaton Zrt.-vel a Hollád külterület 044
hrsz.-u ingatlanra

142/2001./VII.3./kt.határozat:

- Dobó István Általános Iskola és Óvodába járó holládi általános iskolás tanulók tankönyvköltségeinek átvállalása

143/2011./VIII.3./kt.határozat:

- Somogy Megyei Kormányhivatal jelzésének megtárgyalása, könyvtárosi állás
megbízásos jogviszonyban történő betöltéséről
döntés,
pályázat
kiírása

144/2011./VIII.3./kt.határozat:

- A 130/2011./V.18./kt.határozat NEM módosításáról való döntés

145/2011./VIII.3./kt.határozat:

- Hollád belterület 2222 hrsz.-u ingatlan
bérbeadása Orsós Beáta Hollád, Petőfi
u.39.sz. alatti lakos részére

146/2011./VIII.3./kt.határozat:

- Mózes Marianna polgármester személyes érintettsége miatt szavazásból való
NEM kizárásáról való döntés

147/2011./VIII.3./kt.határozat:

- Mózes Ernőné Hollád, Petőfi u.61.sz.
alatti lakos ingatlan bérbevétel iránti kérelmének elutasítása

148/2011./VIII.3./kt.határozat:

- Mózes Ernőné Hollád, Petőfi u.61.sz.
alatti lakos ingatlan bérbevétel iránti kérelmének elutasítása

149/2011./VIII.3./kt.határozat:

- Hollád belterület 2233 hrsz.-u ingatlan
bérbeadása Orsós Márton Hollád, Petőfi
u.34.sz. alatti lakos részére

150/2011./VIII.3./kt.határozat:

- Tordai Judit képviselő személyes érintettsége miatt szavazásból való NEM kizárásáról való döntés

151/2011./VIII.3./kt.határozat:

- Mózes Marianna polgármester személyes érintettsége miatt szavazásból
való NEM kizárásáról való döntés

152/2011./VIII.3./kt.határozat:

- Az Önkormányzat és Mózes Ernőné
között a Hollád belterület 432 hrsz.-u és a
Hollád belterület 2213/1 hrsz-u ingatlan
használatára ráutaló magatartással létrejött szerződés tudomásul vétele, a
területen betakarításával és bérleti díj
meghozatalával kapcsolatos döntés

153/2011./VIII.3./kt.határozat:

- Tordai Judit Hollád, Fő u.35.sz. alatti
lakos ingatlanok bérbevétele iránti kérelmének elutasítása

154/2011./VIII.3./kt.határozat:

- Önkormányzati területek bérbeadásra
történő ismételt meghirdetése

155/2011./VIII.3./kt.határozat:

- Tordai Judit képviselő személyes érintettsége miatti szavazásból való NEM
kizárásról való döntés

156/2011./VIII.3./kt.határozat:

- Bellin Giovanni Hollád, Fő u.35.sz.
alatti lakos beadványában foglaltak
elutasítása

157/2011./VIII.3./kt.határozat:

- Képviselők adatlapjának – Tordai
Judit képviselő kivételével – www.va-

rosatyak.hu honlapról való törlésről
döntéshozatal
158/2011./VIII.3./kt.határozat:

- Tordai Judit képviselő személyes érintettsége miatti szavazásból történő NEM
kizárásáról való döntés

159/2011./VIII.3./kt.határozat:

- Bellin Giovanni Hollád, Fő u.35.sz.
alatti lakos diszkriminációval kapcsolatos írásától való elhatárolódás, www.
varosatyak.hu honlapra sértő megjegyzések törléséről való döntés

160/2011./VIII.3./kt.határozat:

- Tordai Judit képviselő nyílt levelében
foglaltak megtárgyalása, tudomásul vétele

161/2011./VIII.3./kt.határozat:

- Dr. Kollmann Gergely Dél-Balatoni
Leader Zrt. képviselője tájékoztatójának
tudomásul vétele

161/2011./VIII.3./ kt.határozat:

- Zárt ülés elrendelése

RENDELETEI

9/2011./VIII.3./kt.rendelet:

- Hollád Község Önkormányzata Képviselőtestületének rendelet a talajterhelési díjról

10. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. év augusztus hó 3.
napján 09,00 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
A testület ülésén megjelent Bogdán Andrea CKÖ elnökhelyettese, Dr. Kollmann Gergely DélBalatoni Leader, és 2 fő lakossági érdeklődő.
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 a nyilvános ülés napirendjére. Javasolja, hogy a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat kérelme, melyet az egyéb ügyek között tárgyalna meg a
képviselő-testület, első napirendként kerüljön megtárgyalásra Bogdán Andrea elfoglaltsága
miatt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
136/2011./VIII.3./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011.augusztus 3-án tartandó ülésén
az alábbi napirendet tárgyalja:
Napirend:
1.) Roma nap megrendezéséhez támogatás biztosítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
2.) Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó:Mózes Marianna polgármester
3.) Talajterhelési díj bevezetéséről .
Előadó: Mózes Marianna polgármester
4.) Egyéb ügyek
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

1.)Napirend tárgyalása:
Roma nap megrendezéséhez támogatás biztosítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Mózes Marianna polgármester:
Megkérdezi a Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselőjét, Bogdán Andreát, az elhangzott
napirenddel kapcsolatosan szóbeli kiegészítést kíván-e tenni?
Bogdán Andrea CKÖ elnökhelyettes:
Az előterjesztésben leírtak alapján ötleteket várnak az önkormányzat részéről.
Szeretnék, ha az önkormányzat a főzést felvállalná. Elgondolásuk, hogy zenészeket hívnak,
akik szórakoztatnák a jelenlévőket, de bált nem tartanak. Felveszik a kapcsolatot Üst
Gyulával, a Kis-Balaton Táncegyüttes vezetőjével és Mészáros Gyulával, hogy néptánc
műsort adjanak. A focipályán lenne a falunappal egybekötött roma nap. Szeretnék ha az
önkormányzat biztosítanak áramot és WC-t, továbbá egy kisebb sátrat is beszerezne.
Mózes Marianna polgármester:
Sátrat Balatonszentgyörgy önkormányzatától megpróbálunk kérni. Az Üst Gyula úgy
nyilatkozott, hogy szeptember hónapban vannak szabad hétvégéi az együttesnek. Egy
mellékhelyiséget tudunk biztosítani, külön férfi-női WC-t nem. Legfeljebb konténereket
lehetne kihelyezni.
Bogdán Andrea CKÖ tag:
A néptánc csak egy ötlet volt, lehet helyette más is.
Mózes Marianna polgármester:
Környékbeli kisebbséget hívjátok-e, vagy csak a holládiakra gondoltatok? Javaslom, hogy
legyen zártkörű a rendezvény.
Bogdán Andrea CKÖ elnökhelyettes:
A részleteket nem beszéltük meg a CKÖ elnökével.
Tordai Judit képviselő:
A CKÖ elnöke úgy nyilatkozott, hogy csak a holládiaknak akarja tartani. Csak akkor
támogatja, ha a vidéki kisebbség nem lesz jelen.
Gaál Melinda alpolgármester:
Teljesen nem lehet kizárni a idegeneket.
Mózes Marianna polgármester:
Más községekben a falunapon ételjegyet adnak a helybélieknek, s arra lehet az ételt kiváltani.
Hogyan szervezitek a kezdést és befejezést, ugyanis szeptemberben este 8 órakor már
sötétedik.
Bogdán Andrea CKÖ:
Déli 12.00 órakor kezdenénk el és este 20.00 órakor befejeznénk.

Gaál Melinda alpolgármester:
A főzéshez az önkormányzat biztosan hozzá tud járulni.
Tordai Judit képviselő:
A húson kívül a többi hozzávalót össze kell adni.
Sifter Aranka képviselő:
Műanyag tányérokat is kell vásárolni.
Tordai Judit képviselő:
Programnak ajánlott különböző versenyek szervezése, mint például a rétes sütő és diótorta
készítő verseny. Ehhez tombolára is szükség lesz.
Török Csilla körjegyző:
Az ÁNTSZ-nek be kell jelenteni, ha pld. rétes sütő versenyt is szerveznek.
Mózes Marianna polgármester:
Támogatjuk-e a roma napot, és milyen módon?
Javaslom hogy a helybélieknek részére legyen megtartva, melyhez az önkormányzat 20.000.Ft támogatást biztosítson.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért a javaslattal kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
137/2011./VIII.3./ kt. határozat:
Hollád Község Képviselő-testülete a holládi Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére a
Roma nap megrendezéséhez 20.000.- Ft, azaz Húszezer forint pénzügyi támogatást biztosít a
2011.évi költségvetési kiadásai terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
2.) Napirend tárgyalása
Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos tájékoztató jelen jkv. mellékletét képezi.)
Mózes Marianna polgármester:
- Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy önhibás pályázaton Hollád Önkormányzata
993.000 Ft támogatást kapott.
- 40 km-es sebességkorlátozó tábla kihelyezésével kapcsolatosan elmondja, hogy 1 db
tábla 5.500.- Ft + Áfa, 1 db oszlop 5.600.- Ft + ÁFA és 1 db bilincs 750.- Ft + ÁFA.

-

-

A közmunkások részére adandó munkaruhával kapcsolatban: láthatósági mellényt és
kesztyűt minden dolgozó kapott. A munkaruha nem kötelező, csak adható. A kistérség
a fűnyíráshoz adott egy szkafandert, melyet nem vesznek fel, mert olyan meleg.
Ezenkívül 2 pár acélbetétes bakancsot is kaptunk. Női dolgozók közül l fő kapott
bakancsot 2 év kihordással, ami még nem járt le. A külföldiektől kapott az
önkormányzat támogatásként 2 db acélbetétes bakkancsot, 3 db nadrágot és 1 db inget.
Területek rendbetétele: körjegyzőségen a listát leadtam, a felszólítások kimentek,
melynek hatására láttam már mozgást, elkezdték a rendbe rakást. A Farkasék
elvégezték a rendbetételt, így nem is lettek felszólítva. Nem megnyugtató, más
községekben is csak az utcafrontot teszik rendbe a tulajdonosok, a belső telkek
rendezetlenek.

Kéri a testület tagjait, amennyiben az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdésük, hozzászólásuk
van, tegyék meg.
Kérdések, hozzászólások:
Tordai Judit képviselő:
Lett-e kiszámlázva már ingatlan rendbetétel miatt munkadíj?
Mózes Marianna polgármester:
Nem számláztunk. Kaptunk ajánlatot a Fő u. 27. szám alatti ingatlanra, ami külföldi
tulajdonú és nem művelik, de a felszólítások is visszajönnek.
Tordai Judit képviselő:
Ott ahol van tulajdonos, ott is folyamatosan kaszálja az önkormányzat. A tulajdonos nem jön
el kéthetente, pedig elérhető, és neki sem számláztak.
Mózes Marianna polgármester:
Kell írni a tulajdonosnak, hogy tartsa rendbe az ingatlanát. Amennyiben nem teszi, az
önkormányzat lekaszálja és kiszámlázzuk a munkadíjat.
Tordai Judit képviselő:
A Petőfi utcában két háznál is az önkormányzat kaszál.
Mózes Marianna polgármester:
Nem kaszáljuk, az út padka mellett eltoljuk a fűnyírót, mert nincs járda.
Tordai Judit képviselő:
Nekik ugyanúgy kötelességük a fűnyírás, mit nekem, de nem kaptak felszólítást sem most,
sem az előző években.
Mózes Marianna polgármester:
Csak az út padka mellett lett a fűnyíró eltolva.
Kéri a képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy a Petőfi utcában két ház előtt az
útpadka mellett a fűnyírót továbbra is eltolják a munkások amikor nyírják a füvet,
kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület a vitában elhangzottak figyelembevételével, 4 igen szavazattal, 1
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
138/2011. /VIII.3./ kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Petőfi utcában
lévő két ingatlan előtt a fűkaszát az út padka mellett egy sávban eltolják az önkormányzat
dolgozói amikor a közterületeket nyírják.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Tordai Judit képviselő:
Mi legyen a magtárral?
Mózes Marianna polgármester:
Felszólítjuk a tulajdonost, hogy kéthetente az utcafrontot kaszálja le.
Török Csilla körjegyző:
Ilyen felszólítást nem lehet tenni. Módosítani kell a rendeletet, hogy mindenkire egyformán
vonatkozzon, ha ez kerül szabályozásra, akkor mindenkinek a községben kéthetente kell
nyírnia a füvet az utcafronton.
Mózes Marianna polgármester:
Javasolja, hogy továbbra is az önkormányzat kaszálja a területet a rendelet módosításáig.
Tordai Judit képviselő:
Ennek az embernek lenne pénze rá, hogy rendbe tegye a területét.
Gaál Melinda alpolgármester:
Az önkormányzat azért kaszálja le a területet, hogy ne rontsa a faluképet.
Mózes Marianna polgármester:
Fel lesz szólítva, hogy folyamatosan tartsa rendbe a területet, a helyi rendelet szerint járjon el,
habár az átemelő területét ingyen és bérmentve adta át az önkormányzatnak.
Kéri a képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy a magtár területét a továbbiakban az
önkormányzat ne kaszálja, , kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület a vitában elhangzottak figyelembevételével, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
139/2011./VIII.3./ kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a holládi volt Magtár épület területét,
amely Nagy Zoltán külföldi állampolgár tulajdonát képezi, a továbbiakban anyagi fedezet
hiányában nem tartja karban.

A képviselő-testület felszólítja az ingatlan tulajdonosát, hogy a települési rendtartásban
foglaltakat tartsa be, az ingatlana tisztántartásáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Tordai Judit képviselő:
Megkérdezi, hogy a lengőkasza mennyibe került.
Mózes Marianna polgármester:
190.000 Ft körül, pontosan nem tudom.
Tordai Judit képviselő:
A lengőkaszát megint otthon tartottad?
Mózes Marianna polgármester:
Miután a biztosítási összeg meg lett emelve, el lett szállítva tárolásra oda, ahol a többi fűnyíró
is tárolva van.
Tordai Judit képviselő:
Három hét kellett a biztosítás megemeléséhez?
Török Csilla körjegyző:
Igen, most a napokban jött meg a válasz a biztosítótól.
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért az elhangzott beszámolóval, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület a vitában elhangzottak figyelembevételével, 4 igen szavazattal,
ellenszavazattal nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
140/2011./VIII.3,./ kt. határozat:
Hollád Község Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a polgármester beszámolóját
a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról, melyet tudomásul vett és elfogadott.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
3.)Napirend tárgyalása
Talajterhelési díj bevezetéséről rendeletalkotás
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Írásos előterjesztés és a rendelettervezet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. )

Mózes Marianna polgármester:
A szennyvízhálózat kiépült, jó lenne, ha többen rákötnének. Vannak, akik nem fizették meg a
hozzájárulást. Addig nem lehet rákötni, amíg a hozzájárulást meg nem fizetik. Javasolja, hogy
a talajterhelési díj 2012. január 1-től kerüljön bevezetésre.
Török Csilla körjegyző:
A rendelet tervezetben amikor készült még szeptember 1-től volt tervezve, hogy hatályos
lesz a a rendelet, természetesen a testület döntésétől függ, hogy mikortól legyen hatályos. A
felszólításokat folyamatosan küldjük ki a hozzájárulások megfizetésével kapcsolatosan.
Kérdések, hozzászólások:
Tordai Judit képviselő:
Szorzót törvény írja elő?
Török Csilla körjegyző:
Igen, rendelet írja elő a 3-as szorzót, mivel kiemelt építési övezetben van Hollád.
Tordai Judit képviselő:
Egy összegben kell megfizetni a talajterhelési díjat?
Török Csilla körjegyző:
A rendelettervezet 9.§.-ában van szabályozva.
Mózes Marianna polgármester:
A talajterhelési díjat szeptember 1-től kellene bevezetni.
Gaál Melinda alpolgármester:
A talajterhelési díj bevezetéséről a lakosságot tájékoztatni kell. Az Ő érdekük is, és
környezetvédelmi szempontból is fontos.
Mózes Marianna polgármester
Kéri a testületet, aki egyetért az elhangzott beszámolóval, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi rendeletét:
Hollád Község Önkormányzata Képviselőtestületének
9/2011.(VIII.3.) rendelete
a talajterhelési díjról
Hollád község Önkormányzata a környezetterhelési díjról szóló módosított 2003. évi
LXXXIX. Törvény (a továbbiakban: Ktd.) a 21 / A § (2), valamint a 26. §. (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a talajterhelési díjról a következőket rendeli el:

A rendelet célja
1. §.
A rendelet célja a környezet védelmén belül a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi és
minőségi védelme, a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvíz elhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos sajátos szabályok megalkotása.
A rendelet hatálya
2. §.
A rendelet hatálya kiterjed Hollád község közigazgatási területén a helyi vízgazdálkodási
hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelvezetést alkalmazóra /továbbiakban: kibocsátó/, aki a
műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá.
Díjfizetési kötelezettség
3. §.
A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és a helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve
vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ide értve az egyedi zárt
szennyvíztárolót is alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát évközben helyezik üzembe, a
díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól
terheli /Ktd. 11. §. (1) bekezdés/.
Talajterhelési díj alapja
4. §.
(1) A talajterhelési díj alapja /A/, a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében méréssel
igazoltan felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján
meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú
felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével. /Ktd. 12. §. (2) bekezdés/.
(2) A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet
a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan, arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely
a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerint elhelyezését igazolja. /Ktd. 14. §./.
(3) A talajterhelési díj alapja csökkenthető továbbá az ivóvízvezeték meghibásodása
következtében elszivárgott víz mennyiségével, melyet vízszolgáltató által kiállított
jegyzőkönyvvel, illetve egyéb okirattal hitelt érdemlően igazolni szükséges.
Talajterhelési díj egységdíja
5. §.
A talajterhelési díj egységdíjának /E/ mértéke: 120 Ft/m3. /Ktd. 12. §. (3) bekezdés.

Területérzékenységi és veszélyeztetési szorzó
6. §.
(1) A területérzékenységi és veszélyeztetési szorzó mértéke a Ktd. 3. számú mellékletének
1. számú táblázata, valamint a 27/2004./XII. 25./ KvVM. Rendelet melléklete
határozza meg.
(2) Hollád község közigazgatási területén a területérzékenységi szorzó: T=3
Talajterhelési díj mértéke
7. §.
TTD = A /fogyasztott víz m3/ x E /120 Ft/m3/ x T /területérzékenységi szorzó 3/.
Adatszolgáltatási és eljárási szabályok
8. §.
(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzat adóhatósága látja
el.
(2) A talajterhelési díjat az önkormányzati adóhatóság által megjelölt számla – talajterhelési
díj beszedési számla - javára kell befizetni.
(3) A bevallást az önkormányzati adóhatóság által meghatározott formanyomtatványon kell
megtenni.
(4) A bevallás:
a kibocsátó azonosításához,
- a díj alapjának, a kedvezményeknek, a díj összegének megállapításához
szükséges adatokat tartalmazza.
(5) A kibocsátó a díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év március 31-ig
tesz bevallást.
(6) A kibocsátó köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a díjfizetés alapja, valamint
mértéke ingatlanonként megállapítható.
(7) A díjfizetési kötelezettségét bevallással bejelentő kibocsátót az önkormányzati
adóhatóság nyilvántartásba veszi.
(8) A fizetendő díjat a kibocsátó az adóbevallás során maga állapítja meg.
(9) az adóhatóságnak a külön jogszabály szerinti tartalommal és határidővel.

A díj befizetése
9. §.
(1) A kibocsátó negyedéves díjelőleg fizetésére köteles.
(2) A negyedéves díjelőleget a negyedév utolsó napjáig kell megfizetni.
(3) A díjelőleg összege a tárgyévet megelőző év tényleges kibocsátásai alapján fizetett teljes
díj negyedének megfelelő összeg.
(4) A kibocsátó a 2011. évre vonatkozó, mint első évben fizetendő díjat, egy összegben,
2012. március 31-ig fizeti meg.
(5) Az új létesítményt üzemeltető kibocsátó az üzemelés első évében fizetendő díjat egy
összegben, a tárgyévet követő év március 31-ig fizeti meg.
(6) A kibocsátó a tárgyévet követő év március 31-ig, a tárgyévi tényleges kibocsátás alapján
számított díj és az (1) – (3) bekezdés alapján fizetett díjelőleg különbözetét megfizeti,
illetve a túlfizetés összegét a tárgyévet követő év első negyedévi díjelőlegének
megfizetésekor beszámítja vagy visszaigényli.
(7) A különbözet figyelembevétele a bevallásban történik.
Értelmező rendelkezések
10.§.
(1) Kibocsátó: az 1995. évi LIII. törvény 2.§ (2) bekezdése alapján meghatározott
környezethasználó, aki (amely) az engedélyhez kötött, környezet használata során a
környezet terhelésével járó anyagot bocsát a talajba, a helyi vízgazdálkodási hatósági
engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz.
(2) Műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna: az a gerincvezeték, amely lehetővé teszi –
műszaki kialakításánál, elhelyezkedésénél fogva – a rácsatlakozást és az ingatlanon
keletkező szennyvizet elvezeti a szennyvíztisztító telepre.
(3) Egyedi szennyvíz elhelyezési kislétesítmény és szennyvíztisztító kisberendezés: olyan
egyedi létesítmény, amely a települési szennyvizek nem közműves elvezetéséretisztítására és elhelyezésére szolgál.
Záró rendelkezések
11. §.
(1) A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására és az ehhez kapcsolódó
jogkövetkezményekre, a megállapításra és a beszedési jog elévülésére, pénzügyi
ellenőrzésre, valamint a végrehajtásra, az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a
környezetterhelési díjról szóló törvény, valamint az adózás rendjéről szóló törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A talajterhelési díj nyilvántartására, kezelésére és elszámolására az e rendeletben nem
szabályozott kérdésekben a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és
a) adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és
b) elszámolásáról szóló rendelet előírásait kell alkalmazni.
(3) A talajterhelési díjból származó bevételt - a (4) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével - a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi
védelmére használható fel.
(4) A (3) bekezdés szerinti felhasználásnak minősül különösen a csatornázás, a
szennyvíztisztítás, a vízbázis védelem, a települési monitoring kialakítása és
működtetése, a tartós környezet károsodások kármentesítése a potenciális és tényleges
szennyező források szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelme /Ktd.
21 /B. §. (3) bekezdés/.
(5) E rendelet 2011. év szeptember hó 1. napján lép hatályba. A kihirdetésről az SZMSZben meghatározottak szerint a körjegyző gondoskodik.
Jogharmonizációs záradék
12.§.
E rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló
szerződés kihirdetéséről szóló 2004.évi XXX.tv.-el összhangban az Európai Közösségek
jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

4.) Napirend tárgyalása
Egyéb ügyek
4/1. Integrátori szerződés megkötése Dél-Balaton Zrt.-vel a 044 hrsz.-u földterületre
Előadó: Mózes Marianna polgármester
( A szerződés tervezet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Mózes Marianna polgármester:
Önkormányzat tulajdonában lévő 044 hrsz-u, 1,2 ha földterületre, amely kukoricával el lett
vetve a tavasszal, integrátori szerződést kell kötni a Dél-Balaton Zrt-vel.
Javasolja, hogy a képviselő-testület értsen egyet a szerződés megkötésével.
Kéri a képviselő-testület tagjait, aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület vita és ellenszavazat nélkül, 5 igen szavazattal a következő határozatot
hozza:
141/2011./VIII.3./kt.határozat:
Hollád Község Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az önkormányzat mint integrált
termelő, az önkormányzat tulajdonát képező Hollád külterület 044 hrsz-u, 1,2 ha nagyságú
szántó művelési ágú földterületen kukorica termelésre integrátori szerződést köt a DélBalaton Zrt-vel. A szerződés aláírására a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
4/2.) Dobó István Általános Iskola és Óvodába járó holládi általános iskolás tanulók
tankönyvei árának átvállalása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
( Írásos előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Mózes Marianna polgármester:
A Dobó István Általános Iskola és Óvoda tájékoztatása alapján a balatonszentgyörgyi
iskolába járó holládi tanulók 2011/12 tanévi tankönyveinek összege várhatóan az állami
támogatás levonása után 97.000.- Ft. .
Kéri a képviselő-testület tagjait, tegyenek javaslatot, a könyvárak átvállalásával
kapcsolatosan.
Hozzászólások:
Gaál Melinda alpolgármester:
Beiskolázási segélyt adunk-e?
Mózes Marianna polgármester:
A beiskolázási segély zárt ülésen tárgyalja a testület.
Kéri a testület tagjait, aki egyetért az a tankönyvek árának átvállalásával, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:
142/2011./VIII.3./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Dobó István
Általános Iskola és Óvoda holládi általános iskolai tanulók várható tankönyvköltségeivel
kapcsolatos tájékoztatását.

A 2011/2012 tanévi tankönyvek összegét, amely várhatóan 97.000 Ft, a 2011.évi
költségvetési kiadásai terhére átvállalja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
4/3.) Somogy Megyei Kormányhivatal jelzésének megtárgyalása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Írásos előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. )
Mózes Marianna polgármester:
A nyilvános könyvtár decembertől nem működik, mivel vártuk, hogy az IKSZT keretén belül
tudjuk működtetni. Elhúzódott a dolog. Mi legyen, bízzunk-e meg valakit, hogy hétfőnként
nyisson ki hivatalosan. Kevés az olvasó.
Hozzászólások:
Tordai Judit képviselő:
Nem tudják, hogy nyitva van, ezért kevés az olvasó.
Mózes Marianna polgármester:
Személyesen mondtam mindenkinek hogy ott vagyok, jöhetnek.
Tordai Judit képviselő:
Mindenki úgy tudta, hogy zárva van a könyvtár.
Török Csilla körjegyző:
Hollád Község Önkormányzata 2006. december 29-én megkötött könyvtárellátási
szerződéssel csatlakozott a Marcali Többcélú Kistérségi Társulás által a Marcali Berzsenyi
Dániel Városi Könyvtár szakmai közreműködésével fenntartott mozgókönyvtári szolgálathoz.
E szerint hetente minimum hat órás nyitvatartást kell biztosítani. Kétféleképpen lehet
könyvtárost alkalmazni. Közalkalmazottként vagy megbízási szerződéssel.
Mózes Marianna polgármester:
Javasolja, hogy megbízásban gondolkodjon a testület, amíg az IKSZ-t elkészül.
Mózes Judit képviselő:
Muszáj nyitva lenni?
Mózes Marianna polgármester:
A környező községekben sincsenek többet nyitva, mint ahogy itt voltunk.
Török Csilla körjegyző:
Jogszabály írja elő a heti 6 órás nyitvatartást.
Tordai Judit képviselő:
Pályáztassa meg a testület a könyvtárosi állást.

Mózes Judit képviselő:
Domonkos Ferencné nem dolgozik jelenleg sehol.
Gaál Melinda alpolgármester:
Marton Ági?
Tordai Judit képviselő:
Pályáztassuk meg, csak helyi lehet megbízási szerződéssel, az IKSZT elkészültéig.
Mózes Marianna polgármester:
A tiszteletdíjat a jelenlegi háromszorosára kell felemelni, mivel 2 óra helyett 6 órát lesz
nyitva a könyvtár. Eddig 6.000 Ft volt, most 18.000 Ft lesz a tiszteletdíj.
Tordai Judit képviselő:
A Polgármester asszony tájékoztatása szerint december 31-én elkészül az IKSZT-s felújítás.
Ha határozott időről van szó, akkor a pályázatot úgy írjuk ki, hogy december 31-ig szól a
megbízás . ha nem készül el a felújítás, meghosszabbítjuk a megbízási szerződést.
Mózes Judit képviselő:
A felújítás várható ideje december 31., de nem biztos, hogy készen lesz.
Mózes Marianna polgármester:
Javasolja, hogy a könyvtári állást a képviselőtestület hirdesse meg szeptember 1-től december
31-ig, határozott időre. A pályázat benyújtásának határideje augusztus 25. Minimum
érettségivel kell rendelkezni. Megbízási díj bruttó 18.000 Ft. Érdeklődni az önkormányzatnál.
Kéri a testületet, aki egyetért az elhangzott előterjesztéssel, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:
143/2011./VIII.3./kt.határozat:
a.) Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Somogy Megyei
Kormányhivatal kötelező könyvtári feladatok ellátásának elmulasztásával kapcsolatos
jelzését, melyet tudomásul vett és elfogadott.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
b.) Hollád Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Hollád Önkormányzat által
mozgókönyvtári szolgálat keretében működtetett Könyvtárban jelenleg nem betöltött
könyvtárosi álláshelyen megbízásos jogviszonyban kíván könyvtárost foglalkoztatni, e módon eleget téve jogszabályban előírt könyvtári szolgáltatás biztosítási kötelezettségének.

A képviselő-testület pályázatot hirdet a könyvtárosi állás megbízásos jogviszonyban történő betöltésére 2011.év szeptember hó 1.napjától 2011. december hó31.
napjáig történő határozott időre. A pályázatokat a képviselő-testülethez kell benyújtani 2011.év augusztus hó 25.napjáig.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
4/4.) Orsós Beáta Hollád, Petőfi u. 39. lakos föld bérbevételi kérelme
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Írásos előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képzi.)
Török Csilla körjegyző:
Építési telek esetében sima földbérbeadásról van szó. Nem építési telek esetében alkalmazni
kell termőföld bérbeadásával kapcsolatos jogszabályi előírásokat.
Tordai Judit képviselő:
Az érdeklődőket egy év nem érdekli, csak öt. Ha úgy hirdetjük meg, hogy kiadjuk egy évre,
későbbiekben pedig öt évre, akkor igazságtalan lesz azokkal szemben, akik most
érdeklődtek.
Török Csilla körjegyző:
Javasolja, hogy a képviselő-testület a 130/2011./V.18./ kt. határozatát módosítsa egy év
helyett öt éves időtartamra. Ha módosítja, akkor azokat, akik eddig beadták a kérelmüket,
értesíteni kell az öt évről és a kérelmüket úgy bírálja el a testület. Újra ki kell függeszteni és
újból be kell nyújtani a kérelmet.
Mózes Marianna polgármester: egyetért a Körjegyző asszony javaslatával.
Kéri a testület tagjait, aki egyetért az elhangzott javaslattal, hogy a bérbeadás időtartama egy
évről öt évre kerüljön megváltoztatásra, az kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 2 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:
144/2011. /VIII.3./ kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 130/2011. /V.18./ kt. határozatát nem
módosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
145/2011./VIII.3./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Orsós Beáta Hollád, Petőfi u. 39. szám
alatti lakos részére a holládi belterület 2222 hrsz-u, kivett beépítetlen terület művelési ágú ,
2087 m2 nagyságú területet bérbe adja 1 év időtartamra, a bérleti díjat a képviselő-testület a
130/2011./V.18./kt.határozatában foglaltakat megfelelően évi 10.000.- Ft-ban határozza meg.
A képviselő-testület a bérbeadási szerződés aláírására a polgármestert felhatalmazza.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester/
4/5.) Mózes Ernőné Hollád, Petőfi u. 61. földek bérbevétele iránti kérelme
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Írásos előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. )
Mózes Marianna polgármester:
Személyes érintettségére tekintettel átadja az ülés vezetését Gaál Melinda alpolgármesternek.
Gaál Melinda alpolgármester az ülés vezetését átveszi, az ülés továbbra is határozatképes,
folytatódik tovább.
Gaál Melinda alpolgármester:
Kéri testület tagjait, szavazzanak arról, hogy Mózes Marianna polgármestert személyes
érintettségére tekintettel kizárják-e a szavazásból.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással meghozta a
következő határozatát:
146/2011. /VIII.3./ kt.határozat:
Holládi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mózes Marianna polgármestert
személyes érintettsége folytán közeli hozzátartozója Mózes Ernőné földbérleti kérelmének
tárgyalásánál a szavazásból nem zárja ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Gaál Melinda alpolgármester:
Kéri a testület tagjait, az elhangzott napirenddel kapcsolatosan kérdéseiket, hozzászólásaikat
tegyék meg.

Hozzászólások:
Tordai Judit képviselő:
A képviselő-testület 2011. április 15-i ülésén úgy döntött, hogy ezt a két területet kiadja bérbe
annak, aki igényt tart rá, Mózes Ernőnével felbontotta a bérleti szerződést. Miután már nem
volt rá bérleti szerződése a Polgármester asszony családjának, annak ellenére még elvetették.
Az édesanyja azt írta, hogy a fia jövedelme ebből van. Nem javasolja nevezett részére a
bérbeadást, mert szerinte a falunak nagyobb szüksége van rá. Engedély nélkül vetették el, ami
jogszabályba ütközik. Amennyiben a testület mégis kiadja bérbe Mózes Ernőné részére, a
Kormányhivatalhoz fog fordulni.
Mózes Marianna polgármester:
15 éve használja a családom ezeket a területeket. Előtte parlagon voltak. Azért kezdtük el
művelni, hogy a szomszédos területek ne legyenek gazosak. Ez idáig senki nem akarta bérbe
venni sem ezt a két területet, sem a többi önkormányzati területet. Az önkormányzatnak kára
abból nem lett, hogy elvettettük. Személy elleni dologról van szó. A Kormányhivatal olyan
mellett foglal állást, aki a családom ellen van. Le fogom szedni a termést akkor is, ha
jogszabályellenes. Nem érdeklik a jogszabályok, és szégyellje magát a kormányhivatal.
Tordai Judit képviselő:
Nem a személyetek ellen vagyok. A jogszabályokat be kell tartani.
Török Csilla körjegyző:
Április 15-én döntés született a területekkel kapcsolatosan. Annak ellenére lett elvetve, hogy
már nem volt szerződés.
Tordai Judit képviselő:
Körjegyző asszonnyal nincs baráti kapcsolatom, tájékoztatást adott arról, amit kértem, az
összes képviselő felelős az önkormányzat pénzéért.
Gaál Melinda alpolgármester:
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy a Hollád belterület 432 hrsz-u területet
Mózes Ernőné részére bérbe adja az önkormányzat, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással meghozta az
alábbi határozatát:
147/2011. /VIII.3./ kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Mózes Ernőné Hollád, Petőfi Sándor u.
61.sz. alatti lakos kérelmét, melyben a 432 hrsz-u, 2129 m2 nagyságú földterületet bérbe
kívánja venni, elutasítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Gaál Melinda alpolgármester:
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy a 2213/1 hrsz-u területet Mózes Ernőné
részére bérbe adja az önkormányzat, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással meghozta a
következő határozatát:
148/2011. /VIII.3./ kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Mózes Ernőné Hollád, Petőfi u.61.sz. alatti
lakos kérelmét, melyben a holládi 2213/1 hrsz-u 2008 m2 nagyságú földterületet bérbe
kívánja venni elutasítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Gaál Melinda alpolgármester:
Visszaadja az ülés vezetését Mózes Marianna polgármesternek, mivel a polgármester
személyes érintettsége megszűnt.
Mózes Marianna polgármester az ülés vezetését visszaveszi, az ülés továbbra is
határozatképes, folytatódik.
4/6.) Orsós Márton Hollád, Petőfi u. 34. föld bérbevétele iránti kérelme
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Írásos előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Tordai Judit képviselő:
Orsós Márton megkeresett a lakásomon, hogy miután benyújtotta a kérelmét, a polgármester
asszony azt mondta neki, hogy 432 és a 2213/1 hrsz-u területeket ne kérje, mivel azt az Ő
családja akarja bérbe venni.
Mózes Marianna polgármester:
Orsós Márton elmondta, hogy felhívták a figyelmét arra, hogy azokat a területeket kérje, amit
Ők akarnak bérelni.
Sifter Aranka képviselő:
Nem ellenzi a bérbe adást, de úgy tudja, hogy Orsós Mártonnak van saját területe is, amit nem
művel, gazban van. Azt sem gondozza, amiért nem kell fizetni.
Tordai Judit képviselő:
Azzal a feltétellel kell odaadni a kért területet, hogy művelje.
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy Orsós Márton részére a kért területet bérbe adja
az önkormányzat, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:
149/2011. /VIII.3./ kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Orsós Márton Hollád, Petőfi u. 34. szám
alatti lakos részére a holládi belterület 2233 hrsz-u, kivett beépítetlen terület.művelési ágú ,
2921 m2 nagyságú területet bérbe adja 1 év időtartamra, a bérleti díjat a képviselő-testület a
130/2011./V.18./kt.határozatában foglaltakat megfelelően évi 10.000.- Ft-ban határozza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester/
4/7.) Tordai Judit Hollád, Fő u. 35. földterület bérbevétele iránti kérelmének elbírálása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Írásos előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Tordai Judit képviselő:
A területeket nem magamnak kérem. Fokhagyma termelést szeretnénk beindítani,
szövetkezetet alakítanánk. Jövedelempótló bért fizetnénk az embereknek. Jelentkezők már
vannak, mindenki holládi lakos. Így munkához és többletjövedelemhez jutnak emberek.
Feladatuk a kapálás, betakarítás és az őrzés lenne. 2014-ig már nincs eladó fokhagyma.
Mózes Marianna polgármester:
Azok az emberek akik vállalják, saját területeik vannak, s azon sem dolgoznak.
Vállalkozásban csinálod-e?
Tordai Judit képviselő:
Szövetkezetet szeretnénk alakítani, ha az emberek vállalják.
Török Csilla körjegyző:
Amennyiben Ön fogja bérelni a területeket, az önkormányzatnak engedélyezni kell, hogy
ezeket a területeket tovább adja másoknak bérletbe.
Tordai Judit képviselő:
Öt jelentkező van. Augusztus végén tartok egy fórumot, ahol elmondom a lehetőségeket.
Bárki beléphet.
Mózes Marianna polgármester:
Talajvizsgálatot végeztettél-e?
Tordai Judit képviselő:
Több helyütt végeztettünk talajvizsgálatot, megfelel a fokhagyma termesztésnek.
Mózes Judit képviselő:
Ha lesz más igénylő, aki nem fokhagymát akar termeszteni, akkor mi lesz?

Gaál Melinda alpolgármester:
Jó ötlet, hogy embereknek munkát adnak, de mi lesz azokkal, akik egyénileg igényelnének
területet?
Tordai Judit képviselő:
Megvárjuk a jelentkezési határidőt és biztosítok területet annak, aki kéri.
Mózes Marianna polgármester:
Nem javasolja Tordai Judit részére a terület bérbeadását.
Dr. Kollman Gergely Dél-Balatoni Leader képviselője szót kér.
Mózes Marianna polgármester megadja a szót.
Dr. Kollmann Gergely:
Mint jogász tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy ráutaló magatartással létrejött a
bérleti szerződés az önkormányzat és Mózes Ernőné között. Ugyanis amikor elvetették a
kukoricát, senki nem tette szóvá, birtokvédelmet sem nem kért senki. A jövőre nézve fel kell
szólítani azt aki a területeket elvettette, hogy nem művelheti a területet szerződés nélkül.
Tordai Judit képviselő:
Döntött abban, hogy jelzi a Kormányhivatal felé, leszedhetik-e a termést vagy sem a Mózes
Ernőnéék.
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a Képviselő-testületet, szavazzanak arról, hogy Tordai Judit képviselőt személyes
érintettségre hivatkozással kizárják-e a szavazásból.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:
150/2011./VIII.3./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tordai Judit képviselőt személyi
érintettségre hivatkozással nem zárja ki a szavazásból.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Török Csilla körjegyző:
Betakarítás után Mózes Ernőnének nincs jogalapja a két területre, csak bérleti szerződés
megkötésével.
Tordai Judit képviselő:
Ha a képviselő-testület bérbe adja részére a kért területeket, akkor engedélyezi a betakarítást a
polgármester Asszony részére.
Mózes Marianna polgármester:
Az egyik terület 10 m széles, ami a két területem között fekszik, nincs külön bejárás a
területre. Ennyit kértem, az olajcsőnél lévő területről lemondok.

Sifter Aranka képviselő:
A polgármester által kért terület hosszú keskeny, nem lehet elmunkálni.
Tordai Judit képviselő:
Kikérem magamnak, nem azért csinálom ezt, mert nem lettem polgármester, mindenkinek a
falujáért kellene tennie.
Dr. Kollman Gergely Dél-Balatoni Leader képviselője ismételten szót kér.
Mózes Marianna polgármester megadja a szót.
Dr. Kollmann Gergely:
Hallva itt a vitát, javasolja, hogy hozzon a testület olyan döntést, hogy 4 terület Tordai Judité,
2 pedig a Mózes Ernőnéé. Ez nem támadható, béke és nyugalom lesz.
Gaál Melinda alpolgármester:
Javasolja, hogy betakarítás után döntsön a testület a két területről.
Mózes Marianna polgármester:
Mindkét területet ki kell mérni, ha nem adják oda az édesanyjának.
Mózes Marianna polgármester:
Átadja az ülés vezetését Gaál Melinda alpolgármesternek
Gaál Melinda alpolgármester az ülés vezetését átveszi, az ülés továbbra is határozatképes,
folytatódik.
Gaál Melinda alpolgármester:
Kéri a Képviselő-testületet, szavazzon arról, hogy Mózes Marianna polgármestert a
szavazásból kizárja-e.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással következő
határozatot hozza:
151/2011./VIII.3./ kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Mózes Marianna polgármestert személyes
érintettségre hivatkozással a szavazásból nem zárja ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Gaál Melinda alpolgármester
Javasolja, hogy a képviselő-testület állapítsa meg, hogy a ráutaló magatartással létrejött
szerződés az önkormányzat és Mózes Ernőné Hollád, Petőfi u.61.sz. alatti lakos között a
hollád belterület 432 és 2213/1 hrsz,-u területekre, amelyeket Mózes Ernőné elvettetett, a
termést takarítsa be, a bérleti díjat fizesse meg a 432 és 2213/1 hrsz-u területekre. Betakarítás
után az önkormányzat mindkét területet vegye birtokba.

Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért a javaslattal kézfelemeléssel szavazzon:
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta a
következő határozatát:
152/2011./VIII.3./kt.határozat:
a.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy az
Önkormányzat és Mózes Ernőné Hollád, Petőfi u.61.sz. alatti lakos között a bérleti
szerződés ráutaló magatartással létrejött a Hollád belterület 432 hrsz-u, és a Hollád
belterület 2213/1 hrsz.-u ingatlanra.
b.) A képviselő-testület megállapítja, hogy Mózes Ernőné jogosult a termést betakarítani,
azonban a betakarítás után köteles a 432 és a 2213/1 hrsz-u területeket az
önkormányzatnak mind tulajdonosnak a birtokába adni.
c.) A képviselő-testület a 130/2011./V.18./kt.határozatában foglaltakat figyelembe véve
Mózes Ernőné Hollád Petőfi u.61.sz. alatti lakost 10.000.-/év/terület, összesen a két
terület után 20.000.- Ft bérleti díj megfizetésére kötelezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Gaál Melinda alpolgármester az ülés vezetését visszaadja a polgármester részére.
Mózes Marianna polgármester visszaveszi az ülés vezetését, az ülés továbbra is
határozatképes, az ülés folytatódik.
Mózes Marianna polgármester:
Javasolja, hogy a képviselő-testület Tordai Judit részére ne adja bérbe a kért területeket.
Sifter Aranka képviselő:
Mózes Ernőné köthet-e bérleti szerződést a betakarítás után?
Gaál Melinda alpolgármester:
Csak egy évre szavazzuk meg a bérbeadást, jövőre újra szavazunk? Bárki jelentkezhet
dolgozni?
Tordai Judit képviselő:
Jövedelempótló lesz, bárki jöhet dolgozni.
Török Csilla körjegyző:
Tovább bérbe adni csak testületi döntéssel lehet a területeket.
Mózes Marianna polgármester:
Nem javasolja a területek bérbe adását Tordai Judit képviselő részére. Mindenki saját maga
kérje a földet és lépjen a szövetkezetbe ha akar.
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület a vitában elhangzottak figyelembevételével, 1 igen szavazattal, 3
ellenszavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozza:
153/2011./VIII.3./ kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tordai Judit Hollád, Fő u.35.sz. alatti lakos
kérelmét, - melyben az önkormányzat által meghirdetett, bérbe ki nem adott 6 db
önkormányzati terület:
- 432 hrsz.1/1 tulajdoni részarány 2129 m2,
- 2213/1 hrsz. 1/1 tulajdoni részarány 2008 m2,
- 2217/2 hrsz. 1/1 tulajdoni részarány 614 m2
- 2219 hrsz. 1/1 tulajdoni részarány 1566 m2
- 2220 hrsz. 1/1 tulajdoni részarány 729 m2,
- 2239/2 hrsz. 1/1 tulajdoni részarány 730 m2
bérbeadását kérte munkahely teremtés céljára, – nem támogatja, elutasítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Tordai Judit képviselő.
A képviselőtestület csak a polgármester érdekeit nézte, a munkahely teremtést elutasították.
Mózes Marianna polgármester:
Javasolja, hogy a képviselőtestület hozzon döntést arra vonatkozóan, hogy a földterületek
ismételten meghirdetésre kerüljenek egy évre.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért a javaslattal kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a következő
határozatot hozza:
154/2011. /VIII.3./ kt. határozat:
a.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi önkormányzati
területek 1 év időtartamra történő bérbeadása
ismételt meghirdetésével
(hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel) egyetért:
-

432 hrsz.1/1 tulajdoni részarány 2129 m2,
2213/1 hrsz. 1/1 tulajdoni részarány 2008 m2,
2217/2 hrsz. 1/1 tulajdoni részarány 614 m2
2219 hrsz. 1/1 tulajdoni részarány 1566 m2
2220 hrsz. 1/1 tulajdoni részarány 729 m2,
2239/2 hrsz. 1/1 tulajdoni részarány 730 m2

b.) A képviselő-testület a bérleti díj vonatkozásában a 130/2011./V.18./kt.határozatában
foglaltakat változtatás nélkül fenntartja.

c.) A bérbeadással kapcsolatos részletekről a Holládi Önkormányzatnál (8731 Hollád, Fő
u.16.) lehet érdeklődni ügyfélfogadási időben.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
4/8.) Bellin Giovanni Hollád, Fő u. 35. lakos beadványának megtárgyalása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Írásos előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kérdéssek, hozzászólások:
Tordai Judit:
Szeretné tudni, hogyan került az előterjesztés Kollmann Gergely úrhoz?
Dr, Kollmann Gergely:
Amikor bejöttem, az asztalon volt, rá is jegyzeteltem.
Tordai Judit képviselő:
Az önkormányzatnál szkennelték a beadványt, amit Kollmann úrnál van.
Török Csilla körjegyző:
A körjegyzőségen szkenneltük a testületi anyagot, úgy küldtük ki email-ben a polgármester
asszony részére, de az amit szkennelt a kolléganője, ez iktatott példány volt. A beadvány egy
pontját zárt ülésen kell tárgyalni.
Mózes Marianna polgármester:
Az 5. pontban van érintettsége Kollmann úrnak.
Török Csilla körjegyző:
Mivel vannak a beadvány személyeket érintő dolgok, és nincs hozzájárulás az érintettek
részéről a nyilvános ülésen történő tárgyaláshoz, úgy azt a részt zárt ülésen kell megtárgyalni.
Tordai Judit képviselő:
Nem a körjegyzőségről került ki, mivel a Kollmann úrnál lévő nem iktatott példány volt, az
nem a balatonszentgyörgyi körjegyzőségről került oda.
Javasolja, hogy a Kollmann úrra vonatkozó részt nyilvános ülésen, a többi részt zárt ülésen
tárgyalja a testület.
Mózes Marianna polgármester:
A városatyák honlapon történő levelezéssel kapcsolatosan elmondja, hogy válaszolt a levélre,
de nem névtelenül.
Tordai Judit képviselő:
Választ kér arra, hogy azt a kijelentést, hogy „Idegennek sem mi keresnivalója, magyar
honban” elolvasta-e már a polgármester asszony. Ha valaki figyelmesen elolvasta, leírják,
hogy mindenki saját felelősségére ír.

Mózes Marianna polgármester:
Persze, hogy láttam, mindenki látta. Nem kötelezhet arra senki, hogy ezen a honlapon
tárgyaljunk.
Tordai Judit képviselő:
Írtam a Városatyák szerkesztőségének, letörölték a Marianna írását „ Idegennek sem mi
keresnivalója, magyar honban” A napirendi ponttal kapcsolatosan, mivel a beadványt a férje
írta, a személyes érintettségét bejelenti.
Mózes Judit képviselő:
Az interneten történő levelezés véleménye szerint nem, tartozik a testületre.
Török Csilla körjegyző:
Óva inti a képviselő-testület tagjait, hogy ezen az oldalon írogassanak negatív dolgokat. A
rendőrség az IP cím alapján ki tudja nyomozni, hogy esetlegesen ki írta a névtelen írásokat.
Ha nem képviselőt, hanem egy magánszemélyt érintő feliratok jelenek meg, lehet kérni annak
levételét jogi úton. Mindenki saját felelősségére írogasson az internetes felületen, számolva
annak esetleges jogi következményeivel.
Mózes Marianna polgármester:
Sajnálom, hogy az én adatlapomat használták fel arra, hogy azon keresztül leveleznek. Írtam,
hogy azonnal fejezzék be az irogatást. Nem adtam okot arra, hogy bocsánatot kérjek.
Gaál Melinda alpolgármester:
Nem volt kifogásom az ellen, hogy a Giovanni miért telepedett le Holládon.
Sifter Aranka képviselő:
Nem bántottam meg senkit, nem is kérek bocsánatot.
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a Képviselő-testülete, aki egyetért azzal, hogy Tordai Judit képviselőt személyes
érintettségre hivatkozással a szavazásból ne zárjuk ki, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő
határozatot hozza:
155/2011./VIII.3./ kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tordai Judit képviselőt személyes
érintettségre hivatkozással a beadvány tárgyalásával kapcsolatos szavazásból nem zárja ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy a polgármester és a képviselők kérjenek
bocsánatot Bellin Giovanni Hollád, 16. szám alatti lakostól, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület a vitában elhangzottak figyelembevételével, 1 igen szavazattal, 4
ellenszavazattal meghozta a következő határozatát:
156/2011. /VIII.3./ kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Bellin Giovanni Hollád, Fő u.
16. szám alatti beadványában foglaltakat, a bocsánatkérésre való felkérését elutasítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Mózes Marianna polgármester:
Javasolja, hogy a testület kérelmezze, hogy a www.varosatyak.hu honlapról a holládi
képviselőtestület tagjainak adatlapjain az írásokat töröljék, legyen zárolva, hogy ne tudjanak
rá írogatni.
Tordai Judit képviselő:
Ő nem kéri a törlést, őt nem zavarja.
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy a városatyák honlapról töröljék a holládi
képviselő-testület tagjainak adatlapjairól az írásokat Tordai Judit képviselő kivételével,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, l tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta a
következő határozatát:
157/2011. /VIII.3./ kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a www.varosatyak.hu
honlapról a képviselő-testület tagjainak adatlapjai – Tordai Judit képviselő kivételével –
törlésre kerüljön. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a honlap üzemeltetőjét a
testület határozatáról értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Mózes Marianna polgármester:
Bellin Giovanni diszkrimináltnak nevezi a testület tagjait vele szemben.
Tordai Judit képviselő:
Bejelenti személyes érintettségét.
Gaál Melinda alpolgármester:
Súlyos vádak a testülettel szemben, és saját magával szemben is.
Tordai Judit képviselő:

Bellin Giovanni a honlapon írtakra tette ezt a kijelentést.
Gaál Melinda alpolgármester:
Nagyon súlyos vádnak érzi magára nézve, mert nem rasszista.
A polgármester írt, hogy hagyják abba a levelezést a honlapon. Nem érti és egyben sérelmezi
azt a kijelentést hogy rasszista a testület.
Tordai Judit képviselő:
Elmondja, hogy sokat volt külföldön, nehezen tudott alkalmazkodni, jól esett neki, ha
befogadták valamelyik államban. Giovanni azt sérelmezi a beadványban, hogy bármilyen
elképzelése van, elutasítják. Senki nem tett azért, hogy lekerüljön erről az oldalról a nem
kívánt írás.
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a képviselő-testületet, szavazzon, hogy Tordai Judit képviselőt személyes érintettségére
való tekintettel kizárja-e a szavazásból.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta a
következő határozatát:
158/2011. /VIII.3./ kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzat Képviselőtestülete Tordai Judit képviselőt személyi
érintettségre hivatkozással a szavazásból nem zárja ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy a testület elhatárolódik a beadványban
leírtakról és a honlapról az írásokat törölteti, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület a vitában elhangzottak figyelembevételével, 4 igen szavazattal. 1
tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatát:
159/2011. /VIII.3./ kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzat képviselőtestülete elhatárolódik Bellin Giovanni Hollád, Fő
u.35.sz. alatti lakos beadványában a diszkriminációval kapcsolatos írásától. A
www.varosatyak.hu honlapon lévő hozzászólások törlését kéri a honlap üzemeltetőjétől,
mivel azok személyeket érintő sértéseket tartalmaznak.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

4/9.) Tordai Judit képviselő nyílt levelének megtárgyalása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. )
Hozzászólások:
Tordai Judit képviselő:
Lakossági fórumra senkit nem hívtam külön személy szerint, ki volt plakátolva, a holládi
állampolgároknak szolt. A Polgármester asszony sérelmezte, hogy nem hívtam meg Őt és a
testület többi tagját sem személy szerint. Elnézést kérek, ha ezzel valakit megsértettem.
Mózes Marianna polgármester:
Saját magad csináltál egy fórumot, Úgy jöttél ide a hivatalba, hogy kellene a terem. Vártam,
hogy a Móring József Attila országgyűlési képviselő úr jelzi, hogy mikor tartja a fórumát, de
ő nem jelentkezett. Azon a napon, amikor a fórum volt, megkérdezted tőlem, hogy jöttök-e
estére?
Mózes Judit képviselő:
Mi történt a lakossági fórumon?
Tordai Judit képviselő:
Semmi nem történt, Mózes Ferenc holládi lakos felvette videóra, meg lehet nála nézni. Kungli
Jánosnak megköszöntem a munkáját az önkormányzatnál végzett sokéves munkáját.
Mózes Judit képviselő:
Mi lett a döglött tehénnel? Karba tett kézzel végignézem, amikor kiássátok a tetemét. Előtte
este egy-két ember kapott meghívót. Ez mi volt?
Tordai Judit képviselő:
Pár embernek adtunk és kértük, adják tovább.
Mózes Judit képviselő:
A te aláírásoddal jött a levél, hogy jön a Móring József Attila országgyűlési képviselő.
Mózes Marianna polgármester:
Javasolja, hogy a képviselőtestület a nyílt levélben foglaltakat vegye tudomásul. Amennyiben
a jövőben valaki fórumot akar tartani, előtte üljön össze a testület és beszéljük meg.
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület a vitában elhangzottak figyelembevételével, 4 igen szavazattal, 1
tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatát:
160/2011./ VIII.3./ kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzat Képviselőtestülete Tordai Judit képviselő nyílt levelében
foglaltakat megtárgyalta, melyet tudomásul vett és elfogadott.

A képviselő-testület megállapodik abban, hogy amennyiben valamelyik képviselő fórumot
szeretne tartani, úgy a testület összeül és megtárgyalja a kezdeményezést.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
4/10.) IKSZT pályázattal és a Leader pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás
Előadó: dr. Kollmann Gergely Dél-Balatoni Leader képviselője
(Szóbeli előterjesztés)
Dr. Kollmann Gergely:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, a megjelent Leader pályázati kiírásról. Elmondja, hogy
Dél-Balatoni Leader-en keresztül lehet pályázni. A helyi munkahelyteremtést nem
engedélyezték, át kellett csoportosítani. Augusztus 21-én hatályba lép a közbeszerzési
törvény módosítása, utána írja ki az Örök Fiatalok Holládért Egyesület a közbeszerzést.
Lehet hogy csúszni fog az IKSZT pályázat. Lehet, hogy szükség lesz a jelzálogra, de ha a
nélkül is működhet a dolog, akkor működni is fog.
Hozzászólások:
Tordai Judit képviselő:
A világhálón írták, hogy a Leaderben felfüggesztették az IKSZT pályázatot.
Gaál Melinda alpolgármester:
A világhálón sok minden megjelenik, ami nem biztos, hogy fedi a valóságot.
Dr. Kollmann Gergely:
Az IKSZT egy külön pályázat, független a Leader-től.
Tordai Judit képviselő:
Kamerarendszer, falugondnoki busz van-e a pályázati kiírásban?
Dr. Kollmann Gergely.
Nincs a pályázatban kamerarendszer.
Tordai Judit képviselő:
Sajnálja, hogy a Melinda nem tájékoztatta a képviselő-testületet a falusi turizmusról és a
beruházásról.
Mózes Marianna polgármester:
Javasolja, hogy a képviselőtestület Dr. Kollmann Gergely tájékoztatóját fogadja el.
Kéri a képviselő-testületet, aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület a vitában elhangzottak figyelembevételével, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:
161/2011. /VIII.3./ kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Kollmann Gergely Dél-Balatoni
Leader képviselője tájékoztatóját tudomásul veszi és elfogadja.
Határidő:azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
4/11.) Zárt ülés elrendelése
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:
162/2011./VIII.3./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a továbbiakban tárgyalandó ügyre –
jellegük miatt – zárt ülést rendel el.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Egyéb napirend és hozzászólás nem lévén Mózes Marianna polgármester a testület rendkívüli
nyilvános ülését berekeszti.
k.m.f.t.
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