HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13. számú jegyzőkönyv
2011. október ber 18.
Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI
212/2001./X.18/kt.határozat:

213/2011./X.18./kt.határozat:

214/2011./X.18/kt.határozat:

-

2011. október 18-ai
napirendjének elfogadása

nyilvános

ülés

- Együttműködési megállapodás megkötése
folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás
biztosítása tárgyában
- Főnyed csatlakozási kérelme fogorvosi ellátásra létrejött társuláshoz

215/2011./X.18./kt.határozat:

- Támogató nyilatkozat

216/2011.IX.18./kt.határozat:

- Támogató nyilatkozat

Zárt ülésen:
217/2011./X.18./kt.határozat:

- Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek
elbírálása

218/2011./X.18./kt.határozat:

- Bérpótló juttatásra való jogosultság megszerzéséhez közérdekű önkéntes tevékenység
engedélyezése

13. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. év október hó 18.
napján 13,00 órakor a Községháza épületében (Hollád, Fő u. 16.) megtartott nyilvános
üléséről.
Jelen vannak: Mózes Marianna polgármester
Gaál Melinda alpolgármester
Sifter Aranka képviselő
Tordai Judit képviselő
Igazoltan távol van: Mózes Judit képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Török Csilla körjegyző
Meghívottként jelen van: Garai Ferencné jegyzőkönyvvezető
Mózes Marianna polgármester köszönti a nyilvános ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy
a megválasztott 5 fő települési képviselőből 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, az ülést
megnyitja. Javaslatot tesz a nyilvános ülés napirendjére, kéri, hogy a kiküldött meghívóval
ellentétben vegye fel a testület 4.) napirendként az Egyéb ügyeket.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
212/2011./X.18./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011.októberber 18-án tartandó
ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
Napirend:
1.) Együttműködési megállapodás megkötése folyékony hulladékkezelési
közszolgáltatás biztosítása tárgyában
Előadó:Mózes Marianna polgármester
2.) Főnyed csatlakozási kérelme fogorvosi ellátásra létrejött társuláshoz
Előadó: Mózes Marianna polgármester
3.) Könyvtáros internet használattal kapcsolatos kérelme
Előadó: Mózes Marianna polgármester
4.)Egyéb ügyek
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

1.)Napirend tárgyalása:
Együttműködési megállapodás megkötése folyékony hulladékkezlési közszolgáltatás
biztosítása tárgyában
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Együttműködési megállapodás jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Mózes Marianna polgármester:
Kötelező a jogszabály szerint a folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás biztosítása Eddig
is volt megállapodás, de december 31-én lejár, ezért újból jóvá kell hagyni.
Hozzászólások:
Tordai Judit képviselő:
Azoknak kell fizetni, akik nem kötöttek rá a szennyvízre?
Török Csilla körjegyző:
Azok részére biztosított közszolgáltatás, akik nem kötöttek még rá a szennyvízcsatorna
hálózatra.
A Marcali Városi Önkormányzat 2011.október 20-i ülésén tárgyalják, ezért volt sürgős
rendkívüli ülésen napirendre tűzni e témát.
Mózes Marianna polgármester:
Mivel több hozzászólás, kérdés nem hangzott el, kéri a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért
az együttműködési megállapodás megkötésével, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
213/2011./X.18/ kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő időszakra, a Marcali
Önkormányzat által szervezendő, folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatáshoz
csatlakozni kíván akként, hogy a megkötendő közszolgáltatási szerződésben szerződő félként
jelenik meg, mint az illetékességi területén a közszolgáltatás kizárólagos jogosultja, illetőleg e
jog átengedője. Ennek érdekében a Marcali Önkormányzat mint gesztor önkormányzat által a
szerződés odaítélésére kiírandó pályázati feltételeket elfogadja. Tudomásul veszi, hogy az
együttműködés a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 22. § (1)
bekezdésén alapul.
A polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására felhatalmazza, valamint felkéri,
hogy a testület döntéséről Marcali Város Polgármesterét értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

2.) Napirend tárgyalása
Főnyed csatlakozási kérelme fogorvosi ellátásra létrejött társuláshoz
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
Török Csilla körjegyző:
Főnyed Község Önkormányzat kérte, hogy csatlakozhasson a társuláshoz.
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a képviselő-testületet, aki egyetért Főnyed község csatlakozásával a fogorvosi
társuláshoz, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület a vitában elhangzottak figyelembevételével, 4 igen szavazattal,
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi határozatát:
214/2011. /X.18./ kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Főnyed Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
csatlakozási
kérelmét
a
Balatonszentgyörgy
székhelyű
„Balatonszentgyörgy, Balatonberény, Hollád, Szegerdő, Tikos és Vörs Községi
Önkormányzatok Társulása területi fogorvosi feladatok ellátására” elnevezésű, önálló jogi
személyiséggel nem rendelkező társuláshoz megismerte, megtárgyalta, a 2012.év január hó
1.napjával történő csatlakozási kérelmet jóváhagyja. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a módosított és egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
3.) Könyvtáros internet használattal kapcsolatos kérelme
Előadó: Mózes Marianna polgármester
( Írásos kérelem jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. )
Hozzászólások:
Tordai Judit képviselő:
Támogatja a kérelmet, ugyanis nem tudni, hogy mikor lesz az IKSZT pályázatból valami,
továbbá a tisztítószerekkel kapcsolatos kérést is támogatja. Elmondja, hogy a fűtés sem
működik a könyvtárban.
Mózes Marianna polgármester:
A fűtést el fogjuk indítani. A tisztítószereket viszont már megkapta.

Sifter Aranka képviselő:
A fűtési szezon október 15-ével kezdődik.
Mózes Marianna polgármester:
Nem javasolja a könyvtárba az internetet, mivel itt van az internet szoba, ahol tudja a lakosság
használni.
Gaál Melinda alpolgármester:
Véleménye szerint az internettel lehetne kommunikálni a könyvtárellátóval is.
Tordai Judit képviselő:
Javasolja a könyvtárba az internetet. A könyvtáros felügyelete alatt ki lehetne keresni
dolgokat. Minden könyvtárban van internet.
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért az internet bekötésével a könyvtárba,
kézfelemeléssel szavazzon.
A szavazás eredménye 2 igen, 1 ellenszavazat, 1 tartózkodás. Szavazategyenlőség miatt a
beadott kérelem tárgyában döntés nem született.
4.) Napirend tárgyalása
Egyéb ügyek
4.1. Támogató nyilatkozat és együttműködési megállapodás megkötésére javaslat
Előadó: Gaál Melinda alpolgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Gaál Melinda alpolgármester:
Két szervezet, a Határon Túli Magyarokért Közhasznú Egyesület és a Juvenis Ifjúsági
Jogvédő Alapítvány keresett meg bennünket, hogy pályázatot adnának be arra, hogy
oktatásokat szerveznének. Pl. gazdaságélénkítő oktatás, hagyományos tevékenységek
továbbadását szolgáló képzések.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a támogató nyilatkozat, illetve az együttműködési
megállapodás aláírásával értsen egyet.

Mózes Marianna polgármester:
Termet kellene biztosítani az oktatáshoz, amelyet finanszíroznának.

Javasolja, hogy a Képviselő-testület értsen egyet a támogató nyilatkozat és az együttműködési
megállapodás megkötésével.
A képviselőtestület a vitában elhangzottak figyelembevételével, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza.
215/2011. /X.18./ kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Juvenis Ifjúsági Jogvédő Alapítvánnyal
(1117 Budapest, Bercsényi u. 19/c. 4/2. képviseli: Pintér Zsanett) együttműködési
megállapodást köt abból a célból, hogy a Juvenis Jogvédő Alapítvány mint a Dél-balatoni
Leader-hez pályázatot benyújtó
a „Munkanélküliek oktatása” című pályázatban
meghatározott pályázati célt (a projektet) a Holládi Község Önkormányzatával közös
együttműködéssel valósítsák meg.
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az Irányító Hatóság, illetve a Kifizető Hatóság
felé, a támogatás szabályszerű és szerződésszerű felhasználásáért a Juvenis Jogvédő
Alapítvány, mint pályázó tartozik felelősséggel.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
A képviselőtestület a vitában elhangzottak figyelembevételével, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza.
216/2011./X.18./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Határon Túli Magyarokért Közhasznú
Egyesülettel (8693 Kisberény, Petőfi Sándor u.20. képviselő: Farkas Csaba) támogatói
nyilatkozatot ír alá arra vonatkozóan, hogy a Határon Túli Magyarokért Közhasznú
Egyesület mint a Dél-balatoni Leader-hez pályázatot benyújtó a „Térségi hagyományok
átadása” című pályázatban meghatározott pályázati célt (a projektet) közös együttműködéssel
valósítsák meg.
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az Irányító Hatóság, illetve a Kifizető Hatóság
felé, a támogatás szabályszerű és szerződésszerű felhasználásáért a Határon Túli Magyarokért
Közhasznú Egyesület, mint pályázó tartozik felelősséggel.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
4.2.Tordai Judit képviselő hozzászólása
Tordai Judit képviselő:
Az előző ülésen tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy megtámadta a testület által
hozott határozatot, de az érintettek mégis leszedték a kukoricát a bejelentés ellenére is.
Ugyanis tájékoztatta a testületet, hogy bíróságon megfellebbezte azon határozatot, melyben
Mózes Ernőné törvényellenesen vetette el kukoricával az önkormányzati területet.
Nevezetteknek meg kellett volna várnia a bírósági döntést, de betakarították a termést, annak
ellenére, hogy tudtak arról, hogy megfellebbezte a határozatot. Ezt minden képviselő tudta,
felelősséggel tartoznak, ha olyan döntést hoz a bíróság, hogy nem takaríthatták volna be a
termést.

Mózes Marianna polgármester:
Nem én szedtem le a kukoricát, nem az én nevemen van. A 20.000 Ft kilett fizetve, a bérlő
bejelentette írásban, hogy leszedték a kukoricát.
Tordai Judit képviselő:
A bejelentés iktatva van?
Mózes Marianna polgármester:
Még nincs iktatva, majd ezután lesz.
4.3. 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

