HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12. számú jegyzőkönyv
2011. szeptember 22.
NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI
190/201./1X.22/kt.határozat:

- 2011. szeptember 22-ei nyilvános ülés
napirendjének elfogadása

191/2011./IX.22./kt.határozat:

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

192/201l./IX.22/kt.határozat:

- Hollád Önkormányzata 2011.I.félévi költségvetési beszámolójának jóváhagyása

193/2011./IX.22./kt.határozat:

- Pályázat benyújtása önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő települések pénzügyi
támogatására

194/2011./IX.22./kt.határozat:

- Temetkezésről szóló rendeletben foglalt díjak
felülvizsgálata

195/2011./IX.22./kt.határozat:

- Játszótérre (dohányozni-, és szeszesitalt fogyasztani tilos, kutyát bevinni tilos) és
buszmegállókba ,temetőkbe (dohányozni és
szeszesitalt fogyasztani tilos ) táblák kihelyezése

196/2001./IX.22./kt.határozat:

- Hatósági Igazgatási Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyása

197/2011./IX.22./kt.határozat:

- Marcali Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodása módosításának
jóváhagyása

198/2011./X.22./kt.határozat:

- Tordai Judit képviselő javaslatának elutasítása Orsós Zoltán Hollád, Petőfi u.
34.sz.alatti lakos ingatlana rendbetételével kapcsolatosan

199/2011.IX.22./kt.határozat:

- 40 km/h-s sebességkorlátozó táblák Fő utcában történő kihelyezéséről döntés

200/201/IX.22./kt.határozat:

- Nagy Attila Zalacsány Szabadság u.6.sz.
alatti lakos vételi kérelmének elutasítása

201/2011.IX.22./kt.határozat:

- Nagy Attila Zalacsány Szabadság u.6.sz.
alatti lakos részére terület tisztítási díj
megállapítása

202/2011./IX .22./kt.határozat:

- Mózes Ernő Hollád, Petőfi u.61.sz. alatti
lakos ingatlan bérbevételi kérelmének
elutasítása

203/2011./IX.22./kt.határozat:

- Bérletre meghirdetett ingatlanok bérbevétele iránti kérelmek benyújtási határidejének meghatározása

204/2011./IX .22./kt.határozat:

- Orsós Márton és Orsós Beáta részére
bérbeadott ingatlanok bérleti időtartamának meghatározása

205/2011./IX.22./kt.határozat:

.

Zárt ülésen:
206-211/2011./IX.22./kt.határozat:

- 154/2011./VIII.3./kt.határozat módosítása, bérletre meghirdett ingatlanok
közül a 432 hrsz.-u és a 2213/1 hrsz.-u
ingatlanok későbbi időpontban való
bérletre történő meghirdetéséről döntés

- Szociális kérelmek elbírálása

RENDELETEI
10/2011./IX.22./önkormányzati rendelet:

- Az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

11/2011./IX.22./önkormányzati rendelet:

- Közterületen történő szeszesitalfogyasztás és dohányzás korlátozásáról

12/2011./IX.22./önkormányzati rendelet:

- A köztéri játszótér használatának rendjéről

12. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. év szeptember hó
22. napján 09,30 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
Rigóné Baranyai Beatrix pü.főelőadó
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 az egyéb ügyekben
tárgyalandó Önhibás pályázatot a testület az I. félévi költségvetési beszámoló után tárgyalja
meg.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
190/2011./IX.22./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011.szeptember 22-én tartandó
ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
Napirend:
1.) Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó:Mózes Marianna polgármester
2.) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
3.) Az Önkormányzat 2011. évi I. félévi költségvetési beszámolója
Előadó: Mózes Marianna polgármester
4.) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatása
Előadó: Mózes Marianna polgármester

5.) Temetői díjak felülvizsgálata
Előadó: Mózes Marianna polgármester
6.) Rendeletalkotás a község területén lévő közterületeken történő szeszesital
fogyasztás és dohányzás korlátozásáról
Előadó: Mózes Marianna polgármester
7.) Marcali Kistérség Többcélú Társulása Hatósági Igazgatási Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
8.)Marcali Kistérség
módosítása

Többcélú

Társulása

Társulási

Megállapodásának

Előadó: Mózes Marianna polgármester
9.)Egyéb ügyek
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
1.)Napirend tárgyalása:
Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
Előadó: Mózes Marianna polgármester
( Szóbeli előterjesztés.)
Mózes Marianna polgármester:
-

a könyvtáros személyét zárt ülésen megválasztottuk. Meg volt az átadás, melyen jelen
volt az alpolgármester is, a könyvtár működik.
A földbérbeadást ismételten meghirdettük.
A játszótérrel kapcsolatosan felmerült problémát továbbítottuk, megnézték, a hibát
korrigálták. Az átadás még nem történt meg.
A földbérleti szerződés a két személlyel megírásra került, de még nincs aláírva folyamatban van.

Hozzászólások:
Török Csilla körjegyző:
A földbérleti szerződés tervezet október 1-től 2012. szeptember 30-ig szóló időtartamra lett
elkészítve, de a testület időtartamot nem határozott meg az augusztus 3-i ülésén, amikor
döntött a földek bérbeadásáról.

Tordai Judit képviselő:
-

A szerződésbe bele kell foglalni a betakarítási időt.
Előző ülésen félbemaradt a sebességkorlátozó tábla kihelyezése és a rendelő ajtajának
párnázása és az aszfalt kijavítása.

Mózes Marianna polgármester:
Határozatot nem hoztunk, csak beszéltünk a fent említettekről. Az egyebekben kívántam
ezekről szólni. Az ajtó párnázásának díját meg fogom kérdezni.
Tordai Judit képviselő:
Az aszfalt javításával kapcsolatban a szennyvíz beruházó vállalt garanciát. Mikor végzi el a
munkát?
Mózes Marianna polgármester:
Folyamatban van, a lesüllyedt útpadkát is helyrehozzák. Lefényképeztem és úgy küldtem el a
kivitelezőnek.
Gaál Melinda alpolgármester:
Előreláthatólag mikor lesz átadva a játszótér?
Mózes Marianna polgármester:
A környező községekben is készült játszótér, s azokkal egy időben lesz az átadás.
Tordai Judit képviselő:
Ki a kivitelező?
Mózes Marianna polgármester:
Info Datax Kft. Budapest.
Tordai Judit képviselő:
Könyvtárral kapcsolatban: vannak újságok, amiket meg kellene változtatni, helyettük másikat
lehet rendelni. Lehet a Könyvtárellátótól könyveket kihozni, hogy forogjanak a könyvek
Mózes Marianna polgármester:
Ezt elmondta a Könyvtárellátó a könyvtárosnak.
Mivel több hozzászólás, kérdés nem hangzott el, kéri a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért
az elhangzott beszámolóval, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
191/2011./IX.22/ kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a két ülés között történt
fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót,
melyet tudomásul vett és elfogadott.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
2.) Napirend tárgyalása
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Rendelettervezet jelen jkv. mellékletét képezi.)
Hozzászólások:
Török Csilla körjegyző:
A költségvetési rendelet módosításának szükségességét röviden ismerteti.
Gaál Melinda alpolgármester:
Az írásos anyag 2. oldalán a speciális célú állami támogatás mit takar?
Török Csilla körjegyző:
Amennyiben a képviselő-testület különböző szervezetek, pl. Egyesület részére állapít meg
támogatást. Ilyen a testület nem tervezett a 2011.évi eredeti előirányzatai elfogadásakor.
Tordai Judit képviselő:
Felhalmozási célú kiadás, csatorna hitel törlesztés: arról volt szó, hogy nem kellett felvenni
hitelt.
Török Csilla körjegyző:
Az Önkormányzat nem is vett fel hitelt, de döntést kellett hoznia korábban arról, hogy a
Társulat által felvett hitel tőkeösszegének, és az ahhoz kapcsolódó járulékok törlesztését
átvállalja.
Mózes Marianna polgármester¨
Visszatérünk a beszámoló tárgyalásánál a csatorna témára.

Tordai Judit képviselő:
Jövő héten kérek egy napot a csatorna hálózat iratainak áttekintésére.
Török Csilla körjegyző:
A papírok a Körjegyzőségen vannak. Ha a Társulattal kapcsolatban van pénzügyi
információra szükség, akkor célszerű lenne a Kaposhidro Kft.-nél dolgozó Boros Istvántól
kérdezni, ugyanis ők bonyolították a Társulat ügyeit.
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a képviselő-testületet, aki egyetért a 2011. évi költségvetési rendelet módosításával,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület a vitában elhangzottak figyelembevételével, 4 igen szavazattal,
ellenszavazattal nélkül, 1 tartózkodás mellet az az alábbi rendeletet alkotta:
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2011./IX.22./önkormányzati rendelete
az 1/2011./II.25./önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről módosításáról
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket
rendeli el:
1.§.
Az 1/2011./II.25./önkormányzati rendelet 1.§. (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed
ki.”
2.§.
Az 1/2011./II.25./önkormányzati rendelet 2.§.(1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„(1) Az Áht. 67.§.(3) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés
szerint állapítja meg.”
3.§.
Az 1/2011./II.25./önkormányzati rendelet 2§.(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e
rendelet 1.melléklete szerint külön címet alkotnak.”

4.§.
A Képviselő-testület az 1/2011./II.25./önkormányzati rendelet 2.§. (3) bekezdését hatályon
kívül helyezi.
5.§.
Az 1/2011./II.25./önkormányzati rendelet 3.§.-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011.évi költségvetését
43.861 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
47.774 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
3.913 ezer Ft hiánnyal
állapítja meg.
Ezen belül:
- működési célú bevételt
Ebből:
- finanszírozási célú műveletek
- előző év pénzmaradvány
- működési célú kiadásokat
Ebből:
- a személyi juttatások kiadásait
- a munkaadókat terhelő járulékokat
- a dologi kiadásokat
- ellátottak pénzbeli juttatásait
- a speciális célú támogatásokat
- szociális segélyeket
- átadott pénzeszközöket
- kamatfizetést
- felhalmozási célú bevételt
Ebből:
- finanszírozási célú műveletek
- előző évi pénzmaradvány

37.625 ezer Ft-ban,
3.913 ezer Ft-ban
0 ezer Ft-ban
37.625 ezer Ft-ban,
3.782 ezer Ft-ban,
1.034 ezer Ft-ban,
8.234 ezer Ft-ban,
0 ezer Ft-ban,
0 ezer Ft-ban,
16.352 ezer Ft-ban,
8.220 ezer Ft-ban,
3 ezer Ft-ban,
10.149 ezer Ft-ban,
0 ezer Ft-ban,
0 ezer Ft-ban,

- a felhalmozási célú kiadást
10.149 ezer Ft-ban,
Ebből:
- a beruházások összegét
10.149 ezer Ft-ban,
- a felújítások összegét
0 ezer Ft-ban,
- egyéb felhalmozási célú hitel törlesztést
0 ezer Ft-ban,
- a felhalmozási célú tartalékot

0 ezer Ft-ban,

állapítja meg.
(2)A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési
többlet felhasználására szolgáló, az Áht. 8/A.§.(3) bekezdés a-b.) pontjában meghatározottak

szerinti finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait, működési, illetve felhalmozási cél
szerinti tagolásban a 2.melléklet alapján hagyja jóvá.”
6.§.
Az 1/2011./II.25./önkormányzati rendelet 4.§.-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4.§.
(1)Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 3.melléklete szerint hagyja jóvá
(2)Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 4.melléklete szerint hagyja jóvá.
(3)Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 12.melléklete szerint hagyja
jóvá.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését feladatonként e rendelet 5.melléklete
szerint hagyja jóvá.
(5.)A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 6.melléklete szerint
hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak
megfelelően valósíthatók meg.
(6)A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet 7.melléklete szerint
hagyja jóvá.
(7)A képviselőt-estület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen e rendelet
8.melléklete szerint hagyja jóvá.”
7.§.
Az 1/2011./II.25./önkormányzati rendelet 7.§.(1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„(1)A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 1.000 ezer Ft összegben állapítja meg,
mely feladatonkénti részletezését e rendelet 13.melléklete szerint hagyja jóvá.”
8.§.
Az 1/2011./II.25./önkormányzati rendelet 8.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését – a kisebbségi
önkormányzat határozata alapján – változatlan tartalommal építi be a költségvetésébe, melyet
e rendelet 9.melléklete tartalmaz.”
9.§.
Az 1/2011./II.25./önkormányzati rendelet 9.§.-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A 2011.évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi
bontásban a 10.melléklet tartalmazza.”

10.§.
Az 1/2011./II.25./önkormányzati rendelet 10.§.-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról, - amelyeket nem
a helyi önkormányzati, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek útján végeztet –
a 11.mellékletben foglaltaknak megfelelően döntött.
11.§.
Az 1/2011./II.25./önkormányzati rendelet az alábbi 10/A.-§-al kiegészül:
„10/A. A képviselő-testület 0 Ft (nulla Ft) közvetett támogatást nyújt.
12.§.
Az 1/2011./II.25./önkormányzati rendelet a 18.§. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„(2) A testület által megállapított támogatások átadása előtt a támogatások címzettjével
megállapodást kell kötni. A képviselő-testület a támogatott részére céljelleggel juttatott
összegek rendeltetésszerű felhasználásáról elszámoltatja a támogatottat. A felhasználás és
elszámolás feltételeit, részletszabályait a támogatási megállapodásban kell rögzíteni. „
13.§.
A képviselő-testület az 1/2011./II.25./önkormányzati rendelet 19.§-a helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„Az önkormányzat által jutalmazásra tervezett előirányzat az eredeti rendszeres személyes
juttatások előirányzatának 0 (nulla) %-a.”
14.§.
A Az 1/2011./II.25./önkormányzati rendelet 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12., mellékletei
helyébe e rendelet 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,mellékletei lépnek.
15.§.
Záró rendelkezések
(1)E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a
2011.évi I.félévi költségvetési beszámolóban alkalmazni kell.
(2)A kihirdetésről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ban meghatározottak szerint.

3.) Napirend tárgyalása
Az önkormányzat 2011. évi I. félévi költségvetési beszámolója
Előadó: Mózes Marianna polgármester
( Írásos beszámoló jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. )
Hozzászólások:
Tordai Judit képviselő:
A térfigyelő kamera is szerepel a beszámolóban, erről nem is beszéltünk.
Rigóné Baranyai Beatrix pü..főelőadó:
Képviselő asszony a rendelet módosítást nézi, nem a beszámolót. A térfigyelő kamera be van
tervezve, de nincs teljesítés, azonban a beszámolóban fel kell tüntetni.
Török Csilla körjegyző:
Amikor a képviselő-testület elfogadja az éves költségvetést, nem jelenti azt, hogy az összes
pénz az önkormányzat rendelkezésére áll. Teljesítés akkor lesz, ha megvalósul a betervezett
dolog.
Tordai Judit képviselő:
Épület felújítás mit takar?
Rigóné Baranyai Beatrix pü.főelőadó:
Riasztó beszerelést ide kellett beírni.
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 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatát:
192/2011./IX.22,./ kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta az
Önkormányzat 2011. évi I. félévi költségvetési beszámolóját, melyet tudomásul vett és
elfogadott.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

4.) Napirend tárgyalása
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
( Szóbeli előterjesztés. )
Mózes Marianna polgármester:
Önhibás pályázatot ismételten be lehet nyújtani, melynek határideje november 5.
Hozzászólások:
Tordai Judit képviselő:
Nem arról beszéltünk, ha beadjuk az önhibás pályázatot, abból hátránya lesz az
önkormányzatnak?
Török Csilla körjegyző:
Az önhibás pályázat benyújtása, a költségvetés hiányát igyekszik pótolni. Nagyon meg van
szigorítva az önhibás pályázat. Amikor az Államkincstárhoz benyújtjuk, ott van egy olyan
szűrő, ami megnézi, mely kiadásokat ismer el, és melyeket nem,.
Rigóné Baranyai Beatrix pü.főelőadó:
Nem biztos, hogy pozitívan bírálják el a pályázatot.
Török Csilla körjegyző:
Az előző pályázatra adott pénzt konkrét célra adták, az intézmények finanszírozására.
Rigóné Baranyai Beatrix pü.főelőadó:
Banki bizonylatokkal kell igazolni, hogy ténylegesen az intézmények finanszírozására
használta-e fel Hollád a kapott pénzt.
Tordai Judit képviselő:
Hollád visszakapta már az iskola beruházásra adott pénzt? Mi lesz azzal a pénzzel?
Rigóné Baranyai Beatrix pü.főelőadó:
Még nem, mivel nincs pontos adat a volt iskolaigazgató nyugdíjazása miatt fizetendő
hozzájárulással kapcsolatosan.
Török Csilla körjegyző:
Vagy tartalékolja valamilyen célra, vagy abból finanszírozza a további működést. Annak a
pénznek nincs nevesített kiadása.

Mózes Marianna polgármester:
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért az önhibás pályázat benyújtásával, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselőtestület a vitában elhangzottak figyelembevételével, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza.
193/2011. /IX.22./ kt. határozat:
1.) Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. Törvény 6.sz. melléklet 2.pontja alapján (a
továbbiakban 6.sz.melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.
2.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti
törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
l.b) a települési önkormányzat lakosságszáma 2010, január 1-jén 1000 fő alatti és a
Balatonszentgyörgy székhelyű körjegyzőséghez tartozik.
II.a) A települési Önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. évben ilyen
jogcímen 4197 ezer forint összegű bevételt tervez.
III.Az önkormányzat 2011. évi költségvetés rendeletét vagy módosított költségvetési
rendeletét 3.913 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.
IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az
Ötv. 88.§. (2) bekezdés szerinti eves kötelezettségvállalás felső határát.
V.a) Az önkormányzat az Ötv. Szabályai szeriant kötelező könyvvizsgálatra nem
kötelezett.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
5.)Napirend tárgyalása
Temetői díjak felülvizsgálata
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Írásos előterjesztés és a rendelettervezet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. )

Hozzászólások:
Török Csilla körjegyző:
Azon képviselő-testületeknek, akik tulajdonában van a temető, rendeletet kellett hozni a
temetőkről és a temetkezésről. Van ahol nem állapítanak díjat, van ahol többet mit amennyit
Hollád Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapított. Attól függ, a testület szeretne-e
emelni vagy sem. Községgazdálkodásra ad pénzt az állam, de nem elég.
Tordai Judit képviselő:
25 éves időtartamra 500 Ft-ot fizetnek a sírhelyre?
Mózes Marianna polgármester:
Egy alkalommal kell fizetni az 1-es sírhelyért 500 Ft-ot, amely 25 évre szól.
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a testületet, aki egyetért a temetői díjak felülvizsgálatáról szóló előterjesztéssel,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
194/2011. /IX.22./ kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1999. évi XLIII.tv. 40.§.(3)
bekezdésében foglaltaknak eleget téve a temetőkről és a temetkezésről szóló 10/2005./IX.26./
önkormányzati rendelet 2.sz. mellékletében foglalt díjak mértékét:
a.) a sírhely megváltás és újraváltás díját,
b.) a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők
által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás díját,
c.) a temetői létesítmények, ill. az üzemeltető által biztosított szolgáltatások
igénybevételéért a temetkezési szolgáltatóknak fizetendő díjat
felülvizsgálta, azok mértékét változatlanul hagyja, nem változtatja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
6.) Napirend tárgyalása
Rendeletalkotás a község területén lévő közterületeken történő szeszesital fogyasztás és
dohányzás korlátozásáról
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Írásos előterjesztés és rendelettervezet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Mózes Marianna polgármester:
A rendelettervezet kiküldésre került. Most már hivatalosan is lesz játszóterünk, ahol lesz egy
pad és egy asztal, de ne lehessen inni és dohányozni.
Tordai Judit képviselő:
A kisebbséget a rendőrök büntetni fogják, az is az önkormányzatra üt vissza.
Török Csilla körjegyző:
Városokban vannak közterület felügyelők, akik felügyelnek a rendre és tisztaságra,
azonban nem lehet megoldani.

itt

Tordai Judit képviselő:
A rendelet ki lesz függesztve a játszótéren? Külön szabályozzuk le a játszótér rongálást, s ki
kell hirdetni, hogy aki rongálja a játszóteret, szabálysértést követ el.
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért a közterületen történő szeszesital fogyasztás és
dohányzás korlátozásáról szóló rendelettervezettel, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotja:
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2011./IX.22./önkormányzati rendelete a község területén lévő közterületeken történő
szeszesital fogyasztás és dohányzás korlátozásáról
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szabálysértésekről szóló 1999.évi
LXIX.törvény
1.§.(1)
bekezdésében,
az
egyes
szabálysértésekről
szóló
218/1999./XII.28./Korm.rendelet 12.§.-(1) bekezdés a.) pontjában és a helyi
önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 16.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alkotmány 44/A.§. (1) bekezdés a.) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló
1990.évi LXV.törvény 1.§.(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
A rendelet célja
1.§.
A rendelet célja a környezet megóvása, a lakosság nyugalmának biztosítása, valamint a
kulturált fogyasztási szokások kialakítása érdekében a szeszes fogyasztást és a dohányzást a
település közterületein korlátozza.

A rendelet hatálya
2.§.
(1) A rendelet tárgyi hatálya szeszesitalok fogyasztására, és a dohánytermék füstképződéssel
járó járó elégetésére (a továbbiakban: dohányzás) terjed ki.
(2)A rendelet területi hatálya Hollád község közigazgatási területének közterületeire, ideértve
játszótér területét is terjed ki.
(2)A rendelet személyi hatálya a község közigazgatási területén bármilyen jogcímen
tartózkodó természetes személyekre terjed ki.
Értelmező rendelkezések
3.§.
E rendelet alkalmazásában:
1.Közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban
álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek
közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által
megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki
használhat.
2. Szeszesital: minden alkoholtartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű
szeszes kivonatát és az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2 %-nál kevesebb
alkoholtartalmú üdítőitalokat.
A szeszesitalfogyasztással összefüggő szabályok
4.§.
(1)A közterületen – ideértve a játszóteret - is tilos a szeszesital fogyasztása a (2) bekezdésben
foglalt esetek kivételével is.
(2)A közterületen történő szeszesital-fogyasztás tilalma nem terjed ki:
a) a szeszes ital kimérésre is jogosító engedéllyel rendelkező alkalmi rendezvény területére, a
rendezvény engedélyezett ideje alatt,
b)december 31.napján 18 órától a következő év január hó 1.napján 06 óráig terjedő időszakra.
A dohányzással kapcsolatos tilalmak
5.§.
Tilos a dohányzás:
a) a játszótereken
b) a temetőben
c) a tömegközlekedési megállóhelyeken.

Szabálysértési rendelkezések
6.§.
Aki e rendelet 4-5.§.-iban rögzített tilalmakat megszegi, szabálysértést követ el és ötvenezer
forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
Záró rendelkezések
7.§.
(1)E rendelet a 2011.év október hó 1.napján lép hatályba.
(2)A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak
szerint.
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a képviselő-testületet, aki egyetért a játszótérre vonatkozó rendelet alkotással,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotja:
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2011./IX.22./önkormányzati rendelete
a köztéri játszóterek használatának rendjéről
Hollád község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1949.évi XX.tv. 44/A.§. (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a helyi önkormányzatokról
szóló 1990.évi LXV.törvény 16.§.(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1.§.
(1)A rendelet hatálya Hollád község közterületén található játszótérre terjed ki.
(2)A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdésben jelölt területen tartózkodó természetes
személyekre terjed ki, állampolgárságra tekintet nélkül.
2.§.
E rendelet alkalmazásában:
1. játszótér: az a közterületen található külső tér, amelyet játszótéri eszközök
elhelyezésére (telepítésére), illetve azok használatára létesítettek, függetlenül attól,
hogy a létesítés építésügyi hatósági engedély alá tartozik-e vagy sem;
2. játszótéri eszköz: játszótéren elhelyezett eszköz vagy építmény, ideértve annak
szerkezeti elemeit is, amelyet gyermekek játék céljára egyedül vagy csoportosan
használnak;

3. játszótér határvonala: a játszóeszközök 6 méteres körzetének határvonala;
3.§.
(1) A játszótér – kivéve jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló eltérő használat
engedélyezése esetét – elsősorban gyermekek és kísérőik számára az ott elhelyezett
játszóeszközök rendeltetésszerű használatára, játék, pihenés céljából látogathatók oly módon,
hogy az mások nyugalmát szükségtelenül ne zavarja.
(2) A játszótéren elhelyezett játszóeszközök vagy építmény állagmegóvása érdekében
14.életévét be nem töltött gyerekek részére van fenntartva, egyedüli, vagy csoportos
használatra.
(3) Játszó téren szemetet, hulladékot csak az erre a célra rendszeresített szemétgyűjtő
edényzetben szabad elhelyezni.
(4) A játszótéren elhelyezett játszótéri eszközöket nem használhatják a 14.életévét betöltött
személyek.
(5) Játszótéren kerékpárral, vagy segédmotoros kerékpárral áthaladni, vagy közlekedni tilos.
(6) Játszótéren szeszesitalt fogyasztani tilos.
(7) Tilos a játszótéren elhelyezett játszóeszközöket, építményt, pihenésre szolgáló padot
megrongálni.
(8) Játszótérre kutyát vagy más állatot bevinni, beengedni tilos.
(9) A 3.§.(8) bekezdésében foglalt tilalom nem vonatkozik a vakvezető-, hangot jelző,
rohamjelző-, személyi segítő-, és terápiás kutyára, a mozgáskorlátozottakat segítő kutyára,
továbbá a szolgálat ellátásakor igénybevett rendőrkutyára.
4.§.
(1) Aki e rendelet 3.§.(3), (4) bekezdéseiben foglaltakat megszegi szabálysértést követ el és
harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(2)Amennyiben e rendeletben meghatározott cselekmény vagy mulasztás a szabálysértésekről
szóló 1999.évi LXIX.törvényben, vagy a 218/1999./XII.28./Korm.rendeletben foglalt
szabálysértési tényállást valósít meg, úgy a szerint minősül és az ott meghatározott szankciót
kell alkalmazni.
5.§.
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon, 2011.év szeptember hó 23.napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak
szerint.

Mózes Marianna polgármester:
A rendeletek megalkotásra kerültek. Javasolja a testületnek, hogy a rendeletben meghatározott
tilalomnak megfelelő táblák kerüljenek kihelyezésre az adott közterületekre.
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy tiltó táblák kerüljenek kihelyezésre a
játszótérre, a buszmegállóba és a temetőbe, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
195/2011./IX.22./ kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 11/2011./IX.22./önkormányzati
rendeletében és a 12/2011./IX.22./önkormányzati rendeletében meghatározott tilalmakra
történő figyelem felhívás céljából a játszótérre: szeszesitalt fogyasztani, dohányozni és a
játszótérre kutyát bevinni tilos, a buszmegállókba és a temetőbe szeszesitalt fogyasztani és
dohányozni tilos figyelem felhívó táblák kihelyezését határozza el.
Felkéri a polgármestert a táblák elkészíttetésére és kihelyeztetésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

7.) Napirend tárgyalása
Marcali Kistérség Többcélú Társulása Hatósági Igazgatási Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Írásos előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. )
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
196/2011. /IX.22./ kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Kistérség Hatósági
Igazgatási Társulási Megállapodása módosításában foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt
jóváhagyja.
A módosított megállapodás aláírására a polgármestert felhatalmazza.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

8./Napirend tárgyalása
Marcali Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Írásos előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. )
Mózes Marianna polgármester:
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:
197/2011./IX.22./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Kistérség Többcélú
Társulása Társulási Megállapodásának módosítását megismerte, megtárgyalta, azt jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Marcali Kistérség Többcélú Társulása Elnökét
értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
9.) Napirend tárgyalása
Egyéb ügyek
9.1. Tordai Judit képviselő szóbeli kérelmei
Tordai Judit képviselő:
Orsós Zoltán felszólítást kapott terület letakarítására, de Ő a jelenlegi egészségügyi állapota
miatt nem tudja elvégezni a munkát. Kéri a képviselő-testületet, segítsenek neki, kaszáltassák
le a területet. Az Önkormányzat olyan emberek részére is elvégezte a kaszálást, akik nem
fizettek érte, és külföldiek részére is.
Mózes Judit képviselő:
Fogadjon kaszást.
Gaál Melinda alpolgármester:
Utcafronti kaszálásról van szó?
Mózes Marianna polgármester:
Évek óta gondozatlan az egész terület. Addig sem takarította le, amíg jó állapotban volt.
Javasolja, hogy pénzért kaszáltassa le.

Tordai Judit képviselő:
Mindenki fel lett szólítva az ingatlan rendbetételére, akinél rendetlen volt?
Mózes Marianna polgármester:
Igen, mindenki fel lett szólítva.
Török Csilla körjegyző:
Kétszer kell felszólítani, mert szabálysértésre feljelenteni, csak két aláírt tértívevény
birtokában tudjuk.
Mózes Marianna polgármester:
Javasolja elutasítani Orsós Zoltán területének letakarítását az önkormányzat által.
Kéri a képviselő-testületet, aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát:
198/2011./IX.22./ kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tordai Judit képviselő kérését Orsós
Zoltán Hollád, Petőfi u.34.sz. alatti lakos ingatlanának Önkormányzat általi letakarításával
kapcsolatosan megismerte, megtárgyalta, azt nem fogadja el, elutasítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Tordai Judit képviselő:
40-es sebességkorlátozó tábla kihelyezését kéri továbbra is a Fő utcában.
Mózes Judit képviselő:
Felesleges a tábla kihelyezése, minden autós felelős a tetteiért.
Tordai Judit képviselő:
20-30.000 Ft miatt vitatkozunk a falu érdekében.
Mózes Marianna polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért a 2 db 40 km/h-s sebességkorlátozó tábla kihelyezésével,
kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett meghozta
az alábbi határozatát:
199/2011. /IX.22./ kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzat képviselő-testülete elhatározza kettő db 40/km/h-s
sebességkorlátozó tábla kihelyezését az önkormányzati tulajdonban és kezelésben lévő Hollád
Fő utca mindkét végére.
Felkéri a polgármestert, hogy a tábla kihelyezésével kapcsolatos intézkedést tegye meg, és a
kihelyezésről a Marcali Rendőrkapitányságot értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Tordai Judit képviselő:
Városatyák honlapon történt-e valami?
Mózes Marianna polgármester:
Nem tudott e-mailt küldeni, nem ment át, postacím pedig nem áll rendelkezésre, a saját emailjéről írt a saját lapján keresztül.
Török Csilla körjegyző:
Próbálta elfaxolni a honlapon megadott telefonszámra, de idegen nyelven mondott valamit a
hívott számról, és nem volt kapcsolható, nem tudtam elküldeni a testület határozatát.
Tordai Judit képviselő:
Nem kell rákattintani a kapcsolatra, hanem be lehet állítani a korlátozást.
Török Csilla körjegyző:
Kéri a Képviselő asszonyt, küldje el.
Mózes Marianna polgármester:
Ma reggel elküldtem beszkennelve a saját lapomon keresztül.
9.2. Nagy Attila Zalacsány Szabadság u. 6. kérelmének elbírálása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
( Írásos kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi. )

Mózes Marianna polgármester:
Kérelmező területet bérel valakitől és az erdei lénián keresztül tud bejutni a területére, ezért
szeretné az önkormányzat tulajdonában lévő 1327/1, 1327/3, 1326/1 és a 1325/1 hrsz-u
területeket letisztítani, vagy megvásárolni. 1325/1 hrsz. nincs, azonban 1326/2 hrsz. van.
Hozzászólások:
Tordai Judit képviselő:
A területe eladását nem javasolja, a holládi emberek tisztítsák le a területeket, nekik is jól
jönne a fa.
Mózes Marianna polgármester:
Javasolja, hogy a képviselőtestület a területeket ne adja el, de a tisztítást 500.000 Ft, és a
kiméretés ellenében engedélyezze nevezett részére.
Kéri a Képviselő-testületet, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
200/2011./IX.22. kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Attila Zalacsány Szabadság
u.6.sz. alatti lakos kérelmét az önkormányzat tulajdonában lévő 1327/1. 1327/3, 1326/1 és a
1326/2 hrsz-u területek értékesítésével kapcsolatosan nem támogatja, elutasítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
201/2011./IX.22./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzat Képviselőtestülete a fenti területek tisztítását engedélyezi az
alábbi feltételekkel Nagy Attila Zalacsány, Szabadság u.6.sz. alatti lakos részére:
1.) A tisztításhoz szükséges a tisztítani kívánt területek (1327/1. 1327/3, 1326/1, 1326/2)
telekhatárainak pontos ismerete, annak megállapítása érdekében felmerülő földmérési
költségeket a kérelmező vállalja át.
2.) A képviselő-testület a kérelmező részére a tisztítás során keletkező haszna terhére
500.000.- Ft díj megfizetését állapítja meg, amelyet az önkormányzat költségvetési
számlájára kell megfizetnie.
3.) Amennyiben a kérelmező az 1.-2.) pontban megállapított feltételek ismeretében
vállalja a terület tisztítását, úgy kérelmezőnek tudomásul kell vennie, hogy a tisztítás

az egész terület nagyságokat érinti, ideértve az aljnövényzet letakarítását is, illetve
eleget kell tennie az erdészeti hatóság felé a tisztítási kötelezettség bejelentésének.
4.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület határozatáról kérelmezőt
értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
9.3. Mózes Marianna polgármester bejelentése
Mózes Marianna polgármester:
Bejelenti, hogy az Önkormányzatnál belső ellenőrzés folyik, az anyagokat bevitték Marcaliba,
az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet a képviselő-testület elé terjeszteni megtárgyalása
végett.
9.4. Mózes Ernő Hollád, Petőfi u. 61.sz. alatti lakos Hollád belterület 432 hrsz.-u és
Hollád belterület 213/1 hrsz.-u beépítetlen területek bérbevétele iránti kérelmei
Előadó: Mózes Marianna polgármester
( Kérelem jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. )
Tordai Judit képviselő:
Javasolja ezt a napirendet elnapolni, mivel volt még két érdeklődő a kérelemben foglalt
területekre, de nem volt ideje a kérelmüket megírni.
Mózes Marianna polgármester:
Miért nem jöttek hozzám, vagy az alpolgármesterhez. Ne essünk megint abba a helyzetbe,
mint a tavasszal, mert a területeket művelni kell. Megint műveletlenek lesznek a területeink.
Tordai Judit képviselő:
Az összes önkormányzati terület elhanyagolt. Itt mondom el, hogy megfellebbeztem a
határozatot, amelyet a ráutaló magatartással létrejött szerződés tárgyában hozott a testület a
polgármester édesanyja által elvettetett területekkel kapcsolatosan. Esélyegyenlőséget kell
adni mindenkinek. Szombaton nem tudtam fogadóórát tartani, nem tudtam megírni a
kérelmeket.
Mózes Marianna polgármester:
Egyik terület sincs gazban, az önkormányzati munkásokkal rendbe tetettem.
Tordai Judit képviselő:
Ezen a két területen jelenleg kukorica van. Pár héten nem fog múlni, mivel be kell takarítani.
Addig meg lesz a kérelem, ezért napoljuk el.

Mózes Marianna polgármester:
Nem javasolja az elnapolást
Mózes Judit és Sifter Aranka képviselők:
Egyetértenek a polgármesterrel, nem javasolják a napirend elnapolását.
Tordai Judit képviselő:
A hirdetményben nem szerepel, hogy mikortól és meddig lehet benyújtani a kérelmeket.
Legyen időhöz kötve, október 15-ig. Előre nem lehet bérbe adni azt, ami nincs betakarítva.
Mózes Marianna polgármester:
Akkortól veszik bérbe, amikor le lesz takarítva. Ha beadta volna valaki az igényét, akkor nem
lenne gond.
Tordai Judit képviselő:
Kértem a jegyzőt, írják ki melyik utcákba vannak a földterületek. Ha odahozta volna valaki a
kérelmét, nem tudtam mikor lesz az ülés. Időm nincs, hogy elmenjek hozzájuk. Ma reggel
kerestem 2 embert, de nem találtam. Nincs megadva, hogy mennyi ideig lehet benyújtani a
kérelmet.
Mózes Mariann a polgármester:
A szerződésbe bele kell írni, hogy betakarítás után kezdődik a bérbevétel.
Gaál Melinda alpolgármester:
Betakarítás után lehet bérbe adni a területeket.
Tordai Judit képviselő:
A bírósági végzés után lehet betakarítani.
Mózes Marianna polgármester:
Bejelenti a személyes érintettségét, az ülés vezetését átadja Gaál Melinda alpolgármester
részére, elhagyja termet.
Gaál Melinda alpolgármester az ülés vezetését átveszi, jelenlévő képviselők létszáma 1
fővel csökkent, jelen van 4 fő. Az ülés továbbra is határozatképes, folytatódik.
Török Csilla körjegyző:
Nem döntött a képviselő-testület a beadási határidőről. Módosítani kell az előző döntést, hogy
a határidő bent szerepeljen. Javasolja, hogy a képviselő-testület napolja el Mózes Ernő
kérelmét. Módosítsa az előző döntését, a 154/2011./VIII.3./kt.határozatát úgy, hogy

szerepeljen benne: mettől-meddig lehet benyújtani a kérelmet. Véleménye szerint a
polgármester asszony vásárolja meg a területet, ha mindkét terület amit művel az övé a
kérdéses a kérdéses egyik ingatlan mindkét szomszédságában.
Tordai Judit képviselő:
Csak az egyik terület az övé, a másikat csak használja.
Gaál Melinda alpolgármester:
Tekintettel Tordai Judit képviselő bejelentésére a határozat bírósági úton történő
megtámadásával kapcsolatosan, javasolja, hogy a képviselő-testület napolja el Mózes Ernő
kérelmét a 432 hrsz.-u és a 22/13/1 hrsz.-u ingatlanok bérbevételével kapcsolatosan.
Kéri a képviselő-testületet, aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
202/2011./IX.22./ kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Mózes Ernő Hollád, Petőfi u. 61. lakos
kérelmeinek tárgyalását, mely a Hollád belterület 432 hrsz.-u beépítetlen terület művelési ágú
és a 2213/1 hrsz.-u beépítetlen terület művelési ágú ingatlanok bérbevételére irányul
elnapolja.
Határidő: azonnal
Felelős: Gaál Melinda alpolgármester
Gaál Melinda alpolgármester:
Javasolja, hogy a képviselőtestület módosítsa a 154/2011./VIII.3./ sz . határozatát, mely
szerint a 432 és 2213/1 hrsz-u területek kivételével a bérbevételi kérelmek benyújtási
határideje 2011. október 15.
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
203/20114./IX.22./ kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzat Képviselőtestülete
határozatát módosítja az alábbiak szerint:

módosítja a 154/2011./VIII.3./kt.

1.)A 154/2011./VIII.3./kt. a.) pontja helyébe az alábbi a.) pont lép:
a.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi önkormányzati
területek 1 év időtartamra történő bérbeadása
ismételt meghirdetésével
(hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel) egyetért:

-

2217/2 hrsz. beépítetlen terület művelési ágú, 1/1 tulajdoni részarány 614 m2
2219 hrsz. beépítetlen terület művelési ágú, 1/1 tulajdoni részarány 1566 m2
2220 hrsz. beépítetlen terület művelési ágú, 1/1 tulajdoni részarány 729 m2,
2239/2 hrsz. beépítetlen terület művelési ágú, 1/1 tulajdoni részarány 730 m2

A területek bérletére irányuló kérelmeket a képviselő-testülethez 2011.év október hó
15.napjáig lehet benyújtani.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Gaál Melinda alpolgármester:
Javasolja, hogy a bérbeadási határidő november 1-től október 31-ig terjedően egy évre, de a
rajta lévő termény betakarításától függően.
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
204/2011./IX.22./ kt. határozat:
a.) Hollád
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
145/2011./VIII.3./kt.határozatával bérbeadott Hollád belterület 2222 hrsz-u, kivett
beépítetlen terület művelési ágú , 2087 m2 nagyságú területet 1 évre, 2011.év
november hó 1.napjától kezdődően 2012.év október hó 31.napjáig, de legkésőbb a
rajta lévő termény betakarításának időpontjáig adja bérbe.
Felkéri a polgármestert, hogy bérbevevővel megkötendő szerződés tervezet fentiekben
meghatározottak szerinti elkészíttetésére. Felhatalmazza a bérleti szerződés aláírására.
b.) Hollád
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
149/2011./VIII.3./kt.határozatával bérbeadott Hollád belterület 2233 hrsz-u, kivett
beépítetlen terület művelési ágú , 2921 m2 nagyságú területet 1 évre, 2011.év
november hó 1.napjától kezdődően 2012.év október hó 31.napjáig, de legkésőbb a
rajta lévő termény betakarításának időpontjáig adja bérbe.
Felkéri a polgármestert, hogy bérbevevővel megkötendő szerződés tervezet fentiekben
meghatározottak szerinti elkészíttetésére. Felhatalmazza a bérleti szerződés aláírására
Határidő: értelem szerint
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Gaál Melinda alpolgármster:
Javasolja, hogy a képviselőtestület a 432 és az 2213/1 hrsz-u, beépítetlen teürlet művelési ágú
területeket az önkormányzat részére történő birtokbaadás után hirdesse meg bérbeadásra.
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
205/2011. /IX.22./ kt. határozat:
Hollád Község önkormányzat Képviselő-testülete a Hollád belterület 432 hrsz.-u beépítetlen
terület művelési ágú, és a 2213/1 hrsz.-u beépítetlen terület művelési ágú ingatlanokat az
önkormányzat mint tulajdonos részére birtokba való vissza kerülés után hirdesse meg bérletre
a képviselő-testület.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
9.5. Zárt ülés elrendelése
A képviselő-testület egyhangúlag a továbbiakban tárgyalandó ügyekre – jellegük miatt – zárt
ülést rendel el.
Egyéb napirend és hozzászólás nem lévén Mózes Marianna polgármester a testület nyilvános
ülését berekeszti.
k.m.f.t.

Mózes Marianna
polgármester

Török Csilla
körjegyző

