HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14. számú jegyzőkönyv
2011. november 10.
Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI
219/2001./XI.10/kt.határozat:

- 2011. november 10-ei nyilvános ülés
napirendjének elfogadása

220/2011./XI.10./kt.határozat:

- „Örök Fiatalok Holládért” Egyesület által
benyújtandó pályázat – térfigyelő kamerarendszer – tulajdonosi hozzájárulás adása

221/201l./XI.10/kt.határozat:

-„Örök
Fiatalok
Holládért”
Egyesület által – eszközbeszerzésre- benyújtandó pályázathoz tulajdonosi hozzájárulás
adása

222/2011./XI.10./kt.határozat:

-„Örök
Fiatalok
Holládért”
Egyesület által – utcanévtáblák, információs táblák kihelyezése – benyújtandó pályázathoz tulajdonosi hozzájárulás adása

Zárt ülésen:
223/2011./XI.10./kt.határozat:

- Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem
elbírálása

224/2011./XI.10./kt.határozat:

- Bursa Hungarica pályázat pénzbeni támogatása

225-227/2011./XI.10./kt.határozat:

- Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása

228/2011./XI.10./kt.határozat:

- Kórházi ápolásban részesülők átmeneti segélyezése

229/2011./XI.10./kt.határozat:

- Orsós Beáta átmeneti segélyezése

230/2011./XI.10./kt.határozat:

- Mózes Marianna polgármester – személyes
érintettsége miatt – szavazásból történő kizárása

231/2011./XI.10./kt.határozat:

- Mózes Ernőné kórházi ápolásban való részesülés miatti–hivatalból indított eljárás
keretében – átmeneti segélyezése

14. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. év november hó 10.
napján 13,30 órakor a Községháza épületében (Hollád, Fő u. 16.) megtartott rendkívüli
nyilvános üléséről.
Jelen vannak: Mózes Marianna polgármester
Gaál Melinda alpolgármester
Mózes Judit képviselő
Sifter Aranka képviselő
Tordai Judit képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Török Csilla körjegyző
Meghívottként jelen van: Garai Ferencné jegyzőkönyvvezető
Mózes Marianna polgármester köszönti a nyilvános ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy
a megválasztott 5 fő települési képviselőből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, az ülést
megnyitja. Javaslatot tesz a nyilvános ülés napirendjére.
A képviselő-testület 5
alábbi határozatát:

igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az

219/2011./XI.10./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. november 10-én tartandó
ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
Napirend:
1.) „Örök Fiatalok Holládért” Egyesület által benyújtandó pályázatokhoz
hozzájáruló nyilatkozatok adása
Előadó:Mózes Marianna polgármester
2.) Egyéb ügyek
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
1.)Napirend tárgyalása:
„Örök Fiatalok Holládért” Egyesület által benyújtandó pályázatokhoz hozzájáruló
nyilatkozatok adása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
( Írásos előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Gaál Melinda alpolgármester:
Hollád községben működő „Örök Fiatalok Holládért” Egyesület jelenleg két pályázattal is
rendelkezik, melyek pozitív elbírálás esetén a község érdekeit szolgálnák.
Az egyik pályázat eszközbeszerzés, amely hangtechnikai eszközöket, szabadtéri eszközöket
foglal magában.
Másik pályázat a térfigyelő kamera rendszer kiépítése , melynek lényege, hogy 9-10 kamera
kerülne elhelyezésre a községben. Információs táblák, utcanév táblák kihelyezéséhez
önkormányzat hozzájáruló nyilatkozata szükséges.
Hozzászólások:
Tordai Judit képviselő:
Az IKSZT pályázattal mi lesz?
Gaál Melinda alpolgármester:
Ígéretet kaptak, hogy megvalósul.
Tordai Judit képviselő:
Pályázati anyag a kamera felszerelése. Semmit nem tudunk róla, aláírunk valamit, amit majd
fizetni kell.
Gaál Melinda alpolgármester:
Ha az egyesület pályázik, nincs önerő. Ha az önkormányzat adja be a pályázatot, akkor kell az
önerő.
Tordai Judit képviselő:
Hová lett az a pénz, amit a kamerára beterveztünk?
Mózes Marianna polgármester:
Amennyiben nem használja fel az önkormányzat, úgy azt át lehet csoportosítani másra.
Tordai Judit képviselő:
Mi ez a pályázat?
Gaál Melinda alpolgármester:
Az egyesület a pályázó, ő tartozik felelőséggel. Az önkormányzattól csak nyilatkozat kell,
hogy hozzájárul ahhoz, hogy a villanyoszlopokra fel szerelhessék a kamerákat.
Tordai Judit képviselő:
Mi lesz akkor, ha az Eon nem engedélyezi a villanyoszlopokra felszerelni?

Mózes Marianna polgármester:
Megkeressük az Eon-t és megkérjük az engedélyt. Ez a pályázat gazdasági szempontból is jó
lenne, mivel nem kell hozzá önerő. A kamerarendszer a falu érdekeit szolgálná, nem az
egyesületét.
Gaál Melinda alpolgármester:
A kamera rendszer kiépítése úgy is tervezve volt, de így jobb lesz, mivel nem kell önerő.
Tordai Judit képviselő:
Eddig mit adott az egyesület a falunak?
Mózes Judit képviselő:
Most elkezdtünk valamit, az is gond?
Gaál Melinda alpolgármester:
Mit értesz azon, hogy mi mit adtunk?
Tordai Judit képviselő:
Kettőről tudok.
Gaál Melinda alpolgármester:
Mi az a kettő?
Tordai Judit képviselő:
Bál, amit rendeztetek.
Gaál Melinda alpolgármester:
Volt gyereknap, tojásfestés, Mikulás ünnepség. Kirándulásokat és falunapot is szerveztünk.
Tordai Judit képviselő:
Mikor szerveztetek falunapot?
Gaál Melinda alpolgármester:
Ha te nem tudod, mi nem tehetünk róla.

Mózes Marianna polgármester:
Hirdetőtáblákra minden esetben ki volt helyezve a hirdetmény. Az égetésekkel kapcsolatos
hirdetmény is ki volt függesztve.
Gaál Melinda alpolgármester:
Bocs, hogy gondot jelen azt, ha teszünk valamit. Egyébként még szemetet is szedtünk.
Mózes Marianna polgármester:
Térfigyelő kamarával kapcsolatban nyilatkozni kell arról is, hogy az épületben elhelyezhető
lesz a központ.
Török Csilla körjegyző:
A hozzájáruló nyilatkozatot módosítsa a testület oly módon, hogy amennyiben az Eon
hozzájárul a villanyoszlopokra történő kihelyezéssel, ellenkező esetben más megoldást kell
keresni.
Tordai Judit képviselő:
Költségmentes legyen. A 40-es sebességkorlátozó táblán mennyit vitatkozott a testület.
Mózes Marianna polgármester:
A 40-es táblát a Cziráki Zoli megrendelte.
Gaál Melinda alpolgármester:
Bejelenti a személyes érintettségét, és hogy a szavazás során tartózkodni fog.
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért a térfigyelő kamararendszerrel kapcsolatos
tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozattal, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
220/2011.//XI.10./kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Örök
Fiatalok Holládért Egyesület pályázó az önkormányzat kizárólagos 1/1 tulajdoni részarányú
tulajdonában lévő:
- 8731 Hollád, Fő utca 16.sz.alatti (hrsz: 58/1 ) Polgármesteri Hivatalban,
- 8731 Hollád Fő utca és Rákoczi utca kereszteződésben lévő (hrsz.138/2) közterületen álló
oszlopokra,
- 8731 Hollád, Petőfi utca és Felszabadulás utca kereszteződésében található (hrsz. 138/1)
oszlopokra,
- 8731 Hollád, Rákoczi utca és Petőfi utca kereszteződésében található (hrsz. 138/1)
oszlopokra,

a beruházást megvalósítsa és legalább a kötelező üzemeltetési időszak végéig fenntartsa és a
pályázatában foglaltak szerint működtesse (sikeres pályázat esetén).
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Mózes Marianna polgármester:
Az eszközbeszerzéssel kapcsolatos pályázathoz is szükséges a hozzájáruló nyilatkozat.
Tordai Judit képviselő:
Ha az IKSZT pályázat nem jön létre, új bérleti szerződést kötnek? Ha véletlenül nem valósul
meg, az önkormányzat fizeti a rezsit amikor az egyesület használja a helyiséget?
Mózes Marianna polgármester:
Az előző képviselő-testület döntött arról, hogy használatra átadja az épületet az egyesület
részére.
Tordai Judit képviselő:
Fizesse az egyesület a vizet, villanyt, stb. Miért kell fizetnie az önkormányzatnak, ha nem
valósul meg a pályázat. Megállapodás kell arról, hogy az egyesület fizesse a rezsit.
Mózes Marianna polgármester:
A CKÖ sem fizeti a rezsit a helyiség használatáért.
Török Csilla körjegyző:
A CKÖ-nek ingyen kell biztosítani a helyiséget, törvény írja elő.
Mózes Marianna polgármester:
Ne a megállapodással foglalkozzunk, hanem a mostani témával. Döntsünk arról, hogy a
nyilatkozatot aláírjuk-e, vagy sem.
Török Csilla körjegyző:
A hozzájáruló nyilatkozaton módosítani kell annyiban, hogy kerüljön bele az eszközbeszerzés
szó.
Tordai Judit képviselő:
Ez ugyanaz a pályázat, ami fent van a honlapon?

Gaál Melinda alpolgármester:
Igen. Bejelenti a személyes érintettségét, és hogy a szavazás során tartózkodni fog.
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért a hozzájáruló nyilatkozat aláírásával, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta az
alábbi határozatát :
221/2011./XI.10./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Örök
Fiatalok Holládért Egyesület pályázó az önkormányzat kizárólagos 1/1 tulajdoni részarányú
tulajdonában lévő 8731 Hollád, Petőfi Sándor u. 86.sz. alatti (hrsz.: 92/1) ingatlanban az
„eszközbeszerzést” megvalósítsa és legalább a kötelező üzemeltetési időszak végéig
fenntartsa és a pályázatában foglaltak szerint működtesse.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Gaál Melinda alpolgármester:
Bejelenti a személyes érintettségét, és hogy a szavazás során tartózkodni fog.
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy sikeres pályázat esetén Hollád község
közterületein utcanév táblákat, információs táblákat helyezzen ki az egyesület,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
222/2011./XI.10./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Örök
Fiatalok Holládért Egyesület pályázó Hollád község 138, 138/2, 138/1, 2261/1, 40 ás 439/2
helyrajzi számú közterületein (utcanévtáblákat, információstáblákat helyezzen ki sikeres
pályázat esetén) a beruházást megvalósítsa.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

2.) Napirend tárgyalása
Egyéb ügyek
2.1. 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

