HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15. számú jegyzőkönyv
2011. november 28.
KÖZMEGHALLGATÓ NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI
232/2011./XI.28./kt.határozat:

-2011.november 28-i közmeghallgató
vános ülés napirendjének elfogadása

233/2011./XI.28./kt.határozat:

- 2011. évi költségvetési háromnegyedévi költségvetési beszámoló

234/2011./XI.28./kt.határozat:

-Az Önkormányzat 2012.
koncepciójának elfogadása

235//2011./XI.28./kt.határozat:

- A község szociális ellátottságáról szóló beszámoló elfogadása

236/2011./XI.28./kt.határozat:

-2012.évi víz-, és csatornadíj
igény benyújtásáról döntés

237/2011/XI.28./kt. határozat:

évi

nyíl-

költségvetési

támogatási

- A 2012.évi belsőellenőrzési ütemterv jóváhagyása

238/2011/XI.28./kt.határozat:

-

Könyvtárba
internet
bevezetésével
kapcsolatos ajánlatok megismerésével megbízása polgármesternek

239/2011./XI.28./kt.határozat:

-Pályázatot hirdetése a könyvtárosi állás
megbízásos jogviszonyban történő betöltésére

240/2011./XI.28./kt.határozat:

- Polgármester kizárása szavazásból

2412011/XI.28/kt.határozat:

- Tordai Judit képviselő fellebbezésének megtárgyalása

242/2011./XI.28./kt.határozat:

- Mózes Ernőné holládi lakos kérelmének megtárgyalása

243/2011./XI.28./kt.határozat:

- Ingatlanok bérletre történő meghirdetése

244/2011./XI.28./kt.határozat:

- 044 hrsz-u terület haszonbérletre történő meghirdetése

245/2011./XI.28./kt. határozat:

- Mózes Ernő holládi lakos kérelme megtárgyalásának elbírálása

246/2011./XI.28./kt.határozat:

- Idősek napja megünnepléséről döntés

247/2011./XI.28./kt.határozat:

- Bertalan Béla holládi lakos köszöntése 90.születés napja

248/2011. /XI.28./kt.határozat:

- Hollád település legidősebb lakosának felköszöntése

249/2011./XI.28./kt.határozat:

- 18 év alatti gyerekek karácsonyi megajándékozása
(szaloncukor vásárlás)

250/2011./XI.28./kt.határozat:

- Karácsonyi ünnepség szervezése a gyerekeknek

251/2011./XI.28./kt.határozat:

- Mikuláscsomag vásárlással kapcsolatos döntés

252/2011./XI.28./kt.határozat:

- Közösségi internethasználat szüneteltetése

253/2011./XI.28./kt.határozat:

- Internetes helyiség felügyeletéről történő lemondás elfogadása

254/2011./XI.28./kt.határozat:

- Tordai Judit képviselő fogadóórája időpontja
változásának tudomásulvétele

255/2011./XI.28./kt.határozat:

- Orvosi rendelőhöz párnázott ajtók elkészíttetéséről döntés
RENDELETEK

13/2011. /XI.28./önkormányzati rendelet: - Az Önkormányzat 2011évi költségvetéséről módosításáról
14/2011./XI.28./önkormányzati rendelet:

- A települési hulladékkezelési közszolgáltatás
rendjéről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet módosítása

15/2011./XI.28./önkormányzati rendelet:

- Az ívóvíz 2012.évi díjáról

16/2011./XI.28./önkormányzati rendelet: - A szennyvízcsatorna szolgáltatás 2012.évi díjáról

15 sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. év november hó 28.
napján 13.30 órakor a Községháza épületében (Hollád, Fő u. 16.) megtartott
KÖZMEGHALLGATÓ nyilvános üléséről.
Jelen vannak: Mózes Marianna polgármester
Gaál Melinda képviselő
Mózes Judit képviselő
Sifter Aranka képviselő
Tordai Judit képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Török Csilla körjegyző
Meghívottként jelen van: Garai Ferencné jegyzőkönyvvezető
A közmeghallgatáson a lakosság köréből 4 fő jelent meg.
Mózes Marianna polgármester köszönti a közmeghallgató nyilvános ülésen megjelenteket,
megállapítja, hogy a megválasztott 5 fő települési képviselőből 5 fő jelen van, az ülés
határozatképes, az ülést megnyitja.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
232/2011./XI.28./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. december 28. napján tartandó
KÖZMEGHALLGATÓ nyilvános ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
Napirend:
1.) Polgármester beszámoló az Önkormányzat és a Képviselő-testület 2011. évben végzett
munkájáról
Előadó: Mózes Marianna polgármester
2.) Lakosság véleményei, javaslatai, hozzászólásai
Közmeghallgatás után:
3.) Az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
4.) 2011.évi I-III.negyedévi beszámoló költségvetési beszámoló
Előadó: Mózes Marianna polgármester
5.) Az Önkormányzat 2012.évi költségvetési koncepciója

Előadó: Mózes Marianna polgármester
6.) A község szociális ellátottságáról szóló beszámoló
Előadó: Török Csilla körjegyző
7.) A települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjának megállapítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
8.) Az ívóvíz 2012.évi díjának megállapítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
9.) A szennyvízcsatornaszolgáltatás 2012.évi díjának megállapítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
10.) Egyéb ügyek
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
1.) Napirend tárgyalása:
Polgármester beszámolója az Önkormányzat és a Képviselő-testület 2011. évben végzett
munkájáról
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Mózes Marianna polgármester:
Tisztelt Jelenlévők!
Az önkormányzat anyagi helyzete nehéz, a lakosság elöregedett, sok a munkanélküli. Ennek
ellenére próbál fejlődni a falu. Legszebb beruházásunk a játszótér, amelyre 2009-ben adtunk
be pályázatot, s most valósult meg. Sokba került. Most van folyamatban a visszaigénylés.
Vállalkozó cég finanszírozta. Ez évben kevesebb embernek tudtunk munkát adni, mivel csak
két hónapra, 4 órában lehetett felvenni a rendelkezésre álló támogatásban (foglalkoztatást
helyettesítő támogatásban) részesülőket. Sajnos ezzel a munkával az emberek ugyanannyi
pénzt kaptak, mintha szociális segélyt kaptak volna. Ezt az összeget is hetente kellett kifizetni,
mivel ezt írta elő a jogszabály. Ez felháborodást keltett az emberekben. 30 napot azonban
mindenkinek le kell dolgoznia ahhoz, hogy megkaphassa ismét a szociális segélyt. Aki nem
tud igazolni 30 napot, attól meg kell vonni az ellátást. Megbeszéltük, hogy akik nem tudták
ledolgozni, azok társadalmi munkában ledolgozhatják, mivel a pénzt ugyanannyi, és igazolva
lesz a 30 nap. Jelenléti ívet vezetek a dolgozókról. Van aki rendszeresen jön, törekszik, hogy
meg legyen az ideje. A Rákóczi utcában a kockaköveket kitakarították, a Fő utcában is
dolgoztak. A Petőfi utcai buszmegállónál a járdát elkészítették. Csak a térkövet kellett
megvenni. Jól megcsinálták, meg vagyok elégedve. Ez ösztönzi az embereket, hogy a
munkájuk évtizedekig megmarad. Dohányozni, alkoholt fogyasztani tilos táblákat helyeztünk
ki a játszótéren és a temetőben. 40-es tábla is kihelyezésre került a Fő utcában.

Élelmiszer segély szállítmányt a képviselő asszony megszervezte, ki lett osztva. Dióhéjban
ennyit kívántam mondani.
Az Örök Fiatalok Holládért Egyesület pályázata: 100 % finanszírozás, nincs önerő. Ezzel az
egyesület segít nekünk. Ha nyer a pályázat, térfigyelő kamerák lesznek a faluban kihelyezve.
Kéri az Alpolgármester Hölgyet, hogy továbbiakban tájékoztassa a jelenlévőket a
pályázatokról.
Gaál Melinda alpolgármester:
Hollád községben működő egyesület jelenleg két pályázattal is rendelkezik, melyek pozitív
elbírálás esetén a község érdekit 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 kihelyezése.
2.)Lakosság véleményei, javaslatai, hozzászólásai
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a jelenlévő érdeklődőket, amennyiben az elhangzott beszámolóval kapcsolatosan
kérdésük, hozzászólásuk van, tegyék meg.
Hozzászólások:
Mózes Ernő lakossági érdeklődő:
Földhasználattal kapcsolatosan kérdezi, hogy lehetséges-e a jövőben is használni az eddig
használt földterületet?
Mózes Marianna polgármester::
Személyes érintettségére hivatkozással átadja a szót Gaál Melinda alpolgármesternek.
Gaál Melinda alpolgármester:
Testület dönt a bérbeadásról.
Mózes Nándorné lakossági érdeklődő:
Az előző testület döntött a földhasználatról. Megállapodás volt a bérlő és a testület között. A
temetőt és az árokpartokat lekaszálta Mózes Attila és annak fejébe munkálták az
önkormányzati területeket. A Kungli Jani bácsi is elmondta, hogy így volt.

Mózes Marianna polgármester:

Ne feszegessük ezt a témát. Örülök, hogy Mózes Nándorné elmondta. Ne legyen
személyeskedés, ne feszegessük tovább.
Tordai Judit képviselő:
Ha kérdés van, szívesen válaszolok.
Mózes Nándorné lakossági érdeklődő:
Nincs Holládon nyugalom, egy embernek hajbókolni kell, mert félnek tőle az emberek.
Török Csilla körjegyző:
Az előző képviselő-testület szerződést kötött Mózes Ernőnével, amit ez a testület felbontotta
tavasszal. Arra a két területre érvényes szerződéssel Mózes Ernőné nem rendelkezik.
Tordai Judit képviselő:
Köszönti a megjelenteket. Mivel személyesen ráirányult Mózes Nándorné kérdése, ezért
válaszol. A többség szavazta meg a testületen belül a szerződés felbontását. Egymaga nem
tudta volna felbontani. Ő nem kért földet a testülettől. Mózes család nem tartotta be a
szerződés felbontást, mivel elvetették a területet azután is miután érvényes szerződésük már
nem volt Jogtalan használat arra irányult, hogy a szerződés felbontása után elvetették és be is
takarították. A testületnek az a feladata, hogy a jogszabályokat betartsa.. Aki nincs tisztában a
jogszabályokkal tanulja meg.
Mózes Marianna polgármester:
A földterület ősszel fel lett szántva, a határozatot pedig tavasszal hozta a testület.
Tordai Judit képviselő:
Van róla papír, hogy Mózes Ernőné lemondott a területről. Arra értendő a jogtalan használat,
hogy szerződés felbontása ellenére elvetették. 3-án megszavazhatták volna, jogszabályba
ütköző dolgot azonban egyik képviselő sem akar megszavazni. Ez nem személyes dolog.
Mózes Ernő lakossági érdeklődő:
A bérleti díj is ki lett fizetve.
Tordai Judit képviselő:
Azért ülök itt, hogy a jogszabályokat betartsam, arra esküdtem.
Mózes Marianna polgármester:
Jogszabályellenes volt, de az önkormányzatnak annyi haszna volt belőle, hogy nem kellett
letisztítatni, nem került pénzbe. Ezt úgy mondom, mint holládi lakos.
Mózes Nándorné lakossági érdeklődő:

Idegenek jöttek volna, azok elmondhatták volna a véleményüket, én nem mondhatom el.
Viszontlátásra.
Mózes Ernő lakossági érdeklődő is felállt és távozott.
Gaál Melinda alpolgármester:
Mivel a polgármester személyes érintettsége megszűnt, ezért az ülés vezetését visszaadja a
polgármester részére.
Mózes Marianna polgármester az ülés vezetését visszaveszi, az ülés továbbra is
határozatképes, az ülés folytatódik.
Mózes Marianna polgármester:
Mivel a lakosság részéről más hozzászólás nem merült fel, a közmeghallgatást berekeszti, a
képviselő-testület ülésen nyilvános ülésen folytatódik tovább.
A lakossági érdeklődők közül 2 fő eltávozott, 2 fő maradt jelen.
3.) Napirend tárgyalása
Az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(A rendelettervezet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. )
Hozzászólások:
Tordai Judit képviselő:
Javasolja a következő évben a Rákóczi utca felújítását.
Mózes Marianna polgármester:
Árajánlatot kérünk rá.
Török Csilla körjegyző:
Kb. 7. millió forintba kerülne.
Gaál Melinda alpolgármester:
A Hollád-Tikos összekötő utat is fel kellene újítani.

Mózes Marianna polgármester:

Az összekötő út nagyon sokba kerülne.
Kéri a képviselő-testületet, aki egyetért a rendelet módosításával, kézfelemeléssel szavazzon
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotja:
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2011./XI.28./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 3.§.-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011.évi költségvetését
47.931 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
51.844 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

34.724 ezer Ft-ban,
3.913 ezer Ft-ban
0 ezer Ft-ban
38.637 ezer Ft-ban,
3.832ezer Ft-ban,
1.034 ezer Ft-ban,
9.196 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,
13.207 ezer Ft-ban,
0 ezer Ft-ban,
0 ezer Ft-ban,

- a felhalmozási célú kiadást
13.207 ezer Ft-ban,
Ebből:
- a beruházások összegét
13.207 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 Az 1/2011./II.25./önkormányzati rendelet 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13 mellékletei
helyébe e rendelet 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13 mellékletei lépnek.
3.§.
Záró rendelkezések
(1)E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a
2011.évi I-III.n.évi költségvetési beszámolóban alkalmazni kell.
(2)A kihirdetésről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ban meghatározottak szerint.
4.)Napirend tárgyalása
2011.évi I-III.negyedévi beszámoló költségvetési beszámoló
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos beszámoló jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért az elhangzott beszámolóval, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
233/2011./XI.28./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011.IIII.negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóban foglaltakat megismerte, megtárgyalta.
A képviselő-testület az Önkormányzat I.-III.negyedéves beszámolóját:
a.) 47.389 e Ft eredeti, 51.844 e Ft módosított bevételi előírányzattal, és 36.439 e Ft
teljesítéssel,
b.) 47.389 e Ft eredeti, 51.844 e Ft módosított kiadási előirányzattal, és 33.651 e Ft
teljesítéssel

c.) A 2011.szeptember 30-i pénzkészletét 9.554 e Ft-ban hagyja jóvá.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
5.) Napirend tárgyalása
Az Önkormányzat 2012.évi költségvetési koncepciója
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. )
Hozzászólások:
Török Csilla körjegyző:
Amikor az Magyar Köztársaság 2012.évi költségvetését jóváhagyják, akkor lehet elkészíteni
az önkormányzat költségvetését.
Tordai Judit képviselő:
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésből származó jövedelem mit jelent?
Rigóné Baranyai Beatrix pénzügyi főelőadó:
DRV által a víz-, és csatornamű üzemeltetéséért fizetett koncessziós díjbevétel.
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért az elhangzott előterjesztéssel, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
234/2011./XI.28./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetési
koncepcióját megtárgyalta, megismerte és azt a 2012. évi költségvetési tervezés alapjának
tekinti.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

6.) Napirend tárgyalása
A község szociális ellátottságáról szóló beszámoló

Előadó: Török Csilla körjegyző
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
Hozzászólások:
Tordai Judit képviselő:
Lehet-e a doktor úrral beszélni, mivel sok a panasz, ugyanis sokat van szabadságon.
Török Csilla körjegyző:
Doktor úr az elmúlt héten Erdélyben volt.
Mózes Marianna polgármester:
Beszélgetett a tikosi Polgármesterrel, sőt a Doktor úrral is. Hollád községben jogszabály
szerint hetente egy alkalommal kellene rendelni. Ezért ha kihagy egy-egy rendelést, el kell
nézni. Javasolja, tájékoztassuk a lakosságot, hogy a kötelező rendelési idő heti egy alkalom.
Továbbá ne hagyják a gyógyszer felíratását az utolsó alkalomra. Nem muszáj kiváltani
azonnal, de legyen felírva.
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért az elhangzott javaslattal kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:
235/2011./XI.28./kt..határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község szociális ellátottságáról szóló
beszámolót megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
7.) Napirend tárgyalása
A települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjának megállapítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés és a rendelettervezet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Mózes Marianna polgármester:
A testület részére kiküldésre került a AVE Zöldfok Zrt. díjajánlata a 2012.évi
kapcsolatosan.
Török Csilla körjegyző:

díjjal

Összegbeli változás van a kiküldötthöz képest az AVE egy új ajánlatot. Ha elfogadják az új
hulladékgazdálkodási törvényt, akkor bevezetik a lerakási díjat, amely várhatóan 6.000 Ft/to
lesz. A rendelettervezetben amit kiküldött 2. 649.000 Ft + ÁFA szerepel, ez 2.664.000 Ft-ra
változik.
Ha a lerakó díjat nem az AVE Zöldfok Zrt. fizeti, hanem az önkormányzat, ezért 2.358.000
Ft-ról 2.373.000 Ft-ra javították. Minden szemetet elvisznek, ha az önkormányzat egy
összegben fizet. Ha a magasabb díjat fogadja el, akkor nem neki kell foglalkoznia a lerakási
díj megfizetésével.
Mózes Marianna polgármester:
Ilyen módon segítünk a lakosságnak, hogy kifizetjük a szemétdíjat. Még sokan nem rakják ki
most sem, hanem elégetik, vagy elszórják az útszélen. Javasolja, hogy a 2.664.000 Ft –ot
fogadja el a testület.
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért a javaslattal kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotta:
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2011./XI.28./önkormányzati rendelete a
7/2005./IV.25./önkormányzati rendelete
a települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjának
megállapításáról módosításáról
A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1)
bekezdésében, valamint a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdés c)
pontjában és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. (a továbbiakban: Hgt.) 23. §ában kapott felhatalmazás alapján a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a
közszolgáltatás díjáról a következőket rendeli el:
1.§.
A 7/2005./IV.25./önkormányzati rendelet 2.melléklete helyébe az alábbi 2.melléklet lép:
„2.melléklet a 7/2005./IV.25./önkormányzati rendelethez
I. A települési szilárd hulladék közszolgáltatási díja
1.) A háztartási és háztartási jellegű szilárd hulladék rendszeres gyűjtésének-szállításának
rendje:
a.) a gyűjtés-szállítás éves időtartama
- állandó ingatlanok esetében egész évben
- üdülő ingatlanok esetében: egész évben
b.)a gyűjtés-szállítás gyakorisága és a járatnapok : heti egy alkalommal: január 1-től
december
31-ig
csütörtöki
napokon,
az
éves
járatnapok száma:

- állandó ingatlanok esetében: 52 járatnap/év
- üdülő ingatlanok esetében. 52 járatnap/év
2.) A szolgáltatás díjában szerepel heti 1 alkalommal a lakosság által kihelyezett hulladék
elszállítása és ártalmatlanítása mennyiségi korlátozás nélkül, továbbá évi 1 alkalommal lim-lom
akció lebonyolítása.
3.)A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás 2012.évi díja:
a.)Önkormányzat által fizetendő éves díj 2.664.000.- Ft + ÁFA
b.) Az önkormányzat képviselő-testülete a települési hulladékkezelési közszolgáltatás 2011.évi
díjának megfizetése alól a község területén az ingatlantulajdonosokat – ide nem értve a
gazdálkodó szervezeteket - mentesíti, A képviselő-testület a díj mértékét - hivatkozva a
2000.évi XLIII.tv. 23.§ f.) .-ában foglaltakra - 100 %-os mértékben átvállalja, ezáltal a
közszolgáltatás ingyenességét biztosítja és negyedéves bontásban a közszolgáltató részére
megfizeti.
A gazdálkodó szervezetekre a rendelet 2.§.-ában foglaltak az irányadóak a díjfizetésre
vonatkozóan, kötelesek a szolgáltatóval egyedi közszolgáltatási szerződést megkötni.
4.) Kereskedelmi és szolgáltató egységekkel, valamint
hulladékkezelésére a közszolgáltató külön megállapodást köt.

egyéb

gazdálkodó

szervezetekkel

II.
Ürítési díjak 2012.évre vonatkozóan
a.) 60 literes edényzet esetében:
b.) 110-120 literes edényzet esetében:
c.) 240 literes edényzet esetében:
d.) 1100 literes edényzet esetében:

159.- Ft/ürítés + ÁFA
318.- Ft/ürítés + ÁFA
636.- Ft/ürítés + ÁFA
3.180.- Ft/ürítés + ÁFA

Az ürítési díjak község területén lévő ingatlantulajdonosok – ide nem értve a gazdálkodó
szervezeteket – nem alkalmazhatóak.
Záró rendelkezés
2.§.
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 34.napon, 2012.év január hó 1.napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak
szerint.

Jogharmonizációs járadék
3.§.

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.
8.)Napirend tárgyalása
Az ívóvíz 2012.évi díjának megállapítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés és a rendelettervezet jelen jkv. mellékletét képezi.)
Mózes Marianna polgármester:
Ismerteti a DRV Zrt. által megküldött díjkalkulációkat az ivóvíz és a szennyvízcsatorna
szolgáltatás 2012.évi díjára.
Török Csilla körjegyző:
Határozatot kell hozni arról, hogy megbízza a testület a gesztor önkormányzatot a pályázat
benyújtására.
Tordai Judit képviselő:
Ha a jövőben lesz mód a változtatásra, akkor változtassunk.
Mózes Marianna polgármester:
Javasolja, hogy a testület hozzon határozatot arról, hogy megbízza Zánka önkormányzatát a
díjtámogatással kapcsolatos pályázat benyújtására, vagy bármely községet.
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
236/2011./XI.28./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 2012.évi
lakossági ívóvíz-, és csatornaszolgáltatás díjtámogatásának igénylésére. Meghatalmazza a
DRV Zrt.-t (Siófok, Tanácsház u.7.), hogy elkészítse és benyújtsa a pályázatot a lakossági
ívóvíz-, és csatornaszolgáltatás állami támogatás elnyerése érdekében Zánka település
gesztorsága mellett.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges nyilatkozatokat.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének

15/2011./XI.28./önkormányzati rendelete
az ivóvíz 2012.évi díjáról
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többszörösen módosított 1990.évi
LXXXVII.t.v 7.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közüzemi vízműből
szolgáltatott ivóvízért, 2012.évben fizetendő díjakról a következőket rendeli el:
1.§.
A rendelet hatálya kiterjed Hollád közigazgatási területén a közüzemi vízműből szolgáltatott
ivóvíz (a továbbiakban: ivóvíz) szolgáltatást igénybe vevő fogyasztókra.
2.§.
(1) A rendelet alkalmazása szempontjából: Fogyasztó az ivóvíz szolgáltatást igénybe
vevő ingatlan tulajdonosa, az ingatlan kezelője, valamint az ingatlant egyéb jogcímen
használó is, ha a közüzemi szerződés nem a tulajdonossal, hanem vele jött létre.
(2) Az (1) bekezdés szerinti fogyasztók közül:
a. Lakossági díj fizetésére köteles az a fogyasztó, aki lakossági víz és háztartási
vízszükséglete kielégítésére veszi igénybe a szolgáltatást.
b. Közületi díj fizetésére köteles az a.) pontban nem említett összes fogyasztó.
(3) Azoknál az ingatlanoknál, ahol a fogyasztó a szolgáltatás jellege miatt vegyes
fogyasztó, tehát lakossági és közületi felhasználás együttesen jelentkezik, a
tevékenység megkezdésével egyidejűleg mellékvízmérőt kell felszerelni.
(4) E rendelet alkalmazása szempontjából:
1. ivóvízmérő: a külön jogszabály szerinti, az ivóvízhálózatba beépített –
az áramló víz mennyiségének meghatározására szolgáló – hitelesített
mérőeszköz (így pl. készülék, berendezés, műszer), ideértve annak
tartozékait.
a.) bekötési vízmérő: az ellátásba bekapcsolt ingatlanok
vízhasználatának mérésére szolgáló, a bekötővezeték
végpontjára telepített,
b.) törzshálózati vízmérő: közvetlenül a törzshálózati
fogyasztási
helyekre,
többek
között közkifolyókra, tűzcsapokra telepített,
c.) mellékvízmérő: a kötési vízérő után beépített,
elkülönített vízhasználat mérésére szolgáló vízmérő
2. gazdálkodó szervezet: a Polgári Törvénykönyv 685 §.c.) pontja
szerinti gazdálkodó szervezet
3. lakosság: Hollád település területén lakóhellyel, ill. letelepedési
engedéllyel rendelkezők
4. kalibrálás: a vízórák, illetve a szennyvízmérő órák mérési hitelesítése
5. szolgáltató: a víziközmű-létesítmény üzemeltetésével ivóvízszolgáltatást és/vagy szennyvízelvezetést és/vagy szennyvíztisztítást -

mint közszolgáltatást - végző természetes vagy jogi személy, illetve
jogi személyiséggel nem rendelkező társaság;
3.§.
(1) Az Önkormányzat, mint ármegállapító hatóság 2012.évre vonatkozóan úgynevezett
egytényezős szolgáltatási díjrendszert állapít meg. Az Önkormányzat a szolgáltatás
legmagasabb díját állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított díj a vízmérők alapján történő számlázás költségeit
is tartalmazza.
(3) Hollád község területén az alkalmazandó ivóvíz díját e rendelet 1. melléklete
tartalmazza.
(4) Nem kell vízdíjat fizetni a közműhálózaton tűzcsapról a tűzoltáshoz használt vízért.
4.§.
(1) A díj fizetésének alapjául szolgáló vízmennyiséget a hitelesített vízmérőn, illetve
mellékvízmérőn mért vízmennyiség alapján kell megállapítani.
(2) A felhasznált ivóvíz mennyiségének mérésére szolgáló, a szolgáltató tulajdonában
lévő vízmérők, mellékvízmérők, a mérésügyi jogszabályokban előírt időszakos
hitelesítéséről a szolgáltató saját költségén köteles gondoskodni.
(3)

Elkülönített vízhasználó a saját tulajdonában lévő és mellékszolgáltatási szerződés
alapjául szolgáló mellékvízmérő hitelesítéséről, rendkívüli vizsgálatáról saját
költségére köteles gondoskodni. Amennyiben ezzel a költségek megelőlegezése
mellett a szolgáltatót bízza meg, úgy a szolgáltató a megbízás teljesítését nem
tagadhatja meg. Ha hitelesítést - az arról való gondoskodást - az elkülönített
vízhasználó elmulasztja, a szolgáltató a mellékszolgáltatási szerződést 15 napos
határidővel felmondhatja.

(4) Hiteles vízmérő hiányában a díj fizetésének alapjául szolgáló vízmennyiséget
átalánnyal kell meghatározni.
5.§.
(1)

A szolgáltatásra, illetőleg a szolgáltató részére végzett víz és szennyvíz átadásátvételre a fogyasztónak a szolgáltatóval, illetőleg az átadónak az átvevővel szerződést
kell kötnie, amely tartalmazza:
a) a szerződő felek és azonosító adatai körében a felek nevét, címét vagy jogi személy,
illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén annak székhelyét,
cégjegyzékszámát, továbbá természetes személy esetén a személyi adatok körében
anyja nevét, születési helyét és idejét;
b) a szerződés tárgyának fontosabb műszaki jellemzőit, a mennyiségi és minőségi
adatokat;
c) a szerződés időbeli hatályát, a szolgáltatás, illetőleg a víz- és szennyvízátadás
megkezdésének időpontját;

d) a teljesítés helyét;
e) az ellenérték megállapításának, ezen belül a számlázásnak, a mérőeszköz
leolvasásának és a számla kiegyenlítésnek a módját;
f) a szerződésszegés következményeit;
g) a fogyasztó, illetőleg az átvevő személyében bekövetkezett változás bejelentési
kötelezettségét a szolgáltató, illetőleg átadó részére;
h) egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételeket.
(2)

A szolgáltatásért a fogyasztónak külön jogszabály szerinti díjat kell fizetnie, kivéve,
ha a szolgáltatóval ennél alacsonyabb díj alkalmazásában állapodott meg. A
szolgáltatásért a fogyasztónak külön jogszabály szerinti díjat kell fizetnie, kivéve, ha a
szolgáltatóval ennél alacsonyabb díj alkalmazásában állapodott meg.

(3)

A fogyasztó, illetőleg az elkülönített vízhasználó személyében beállott változást a régi
és új fogyasztó, illetőleg elkülönített vízhasználó együttesen köteles a vízmérőállás
megjelölésével a változástól számított 30 napon belül a szolgáltatónak bejelenteni. A
bejelentés elmulasztása esetén az abból eredő károkért az elköltöző fogyasztó és az új
fogyasztó, illetőleg az elkülönített vízhasználó egyetemlegesen felel.

(4)

Az egyéni, lakossági családi házakban élő fogyasztók tulajdonosai, vagy használói, - ha azok vízmérővel, vagy mellékvízmérőkkel rendelkeznek – vízfogyasztásának a
leolvasása - a Kmv.r. 3.§. (1) bekezdés e.) pontja szerinti módjáról a fogyasztási
szerződésben történt megállapodás alapján - 6 havonta történik.

(5)

Az (2) bekezdésben meghatározott lakossági fogyasztók kivételével a közületi
fogyasztóknál a vízmérők olvasása havonta történik.

(6)

Az (2) bekezdésben megjelölt fogyasztók, a vízmérőóra leolvasás közötti időszakban
havonta, részszámlában szereplő fogyasztás mennyisége az előző év azonos
időszakának megfelelő egy havi átlagfogyasztást tartalmazza, ez e rendeletben
meghatározott díjakkal számolva. Elszámoló számla kibocsátására 5 részszámla
kiküldését követően kerül sor. Az elszámoló számla alapja a 6 havonta leolvasott
vízmérő óra állás alapján mért fogyasztás.
A féléves elszámoló számla kibocsátását követően a szolgáltató a következő havi
számlában írja jóvá vagy terheli meg azzal az összeggel a fogyasztót, amely az
átlagfogyasztás alapján számított fogyasztásnál alacsonyabb vagy magasabb
fogyasztásból ered.

(7)

A (2) bekezdésben megjelölt fogyasztók esetén a díjfizetés alapja a vízmérőóra
leolvasása közötti időszakban, az előző év fogyasztásának megfelelő egy havi
átlagfogyasztás. Az éves elszámoló számla kibocsátását követően a szolgáltatói a
fogyasztónál az átlagfogyasztáshoz képest magasabb, illetve alacsonyabb
fogyasztásból eredő különbözetet elszámoló számlában írja jóvá, vagy terheli meg.
6.§.

Az ivóvíz szolgáltatás igénybevételének szabályait, valamint a kapcsolódó fogalmakat a
mindenkor hatályban lévő kormány-, és ágazati miniszteri rendeletek tartalmazzák.
7.§.

(1) E rendelet a kihirdetését követő 34.napon, 2012.év január hó 1.napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően, a
helyben szokásos módon gondoskodik.
(3) E
rendelet
hatályba
lépésével
egyidejűleg
hatályát
13/2010./XII.1./önkormányzati rendelet a 2011.évi ívóvíz díjáról.

veszti

a

(4) Abban az esetben, ha a rendelet hatálybalépése és a fogyasztás leolvasás nem esik
egybe, a számlázás alapjául szolgáló mennyiséget időarányosan kell megosztani a
díjváltozás előtti és utáni időszakra.
(5) A korábban keletkezett ivóvíz használatáért fizetendő díj hátralékok esetén a
díjhátralék keletkezésének idején hatályos önkormányzati rendelet díjait kell
alkalmazni.
8.§.
Jogharmonizácós záradék
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.
9.)Napirend tárgyalása
A szennyvízcsatornaszolgáltatás 2012.évi díjának megállapítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(A rendelettervezet jelen jkv. mellékletét képezi.)
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért a szennyvízcsatornaszolgáltatás 2012.évi díjával, az
kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Hollád Község Önkormányzatána Képviselő-testülete
16/2011./XI.28./önkormányzati rendelete
a szennyvízcsatornaszolgáltatás 2012.évi díjáról

Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többszörösen módosított 1990.évi
LXXXVII.tv. 7.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közüzemi csatornamű
használatáért fizetendő 2012.évi díjakról a következőket rendeli el:
1.§.
A rendelet hatálya kiterjed Hollád község közigazgatási területén a közüzemi csatornamű (a
továbbiakban: csatorna) szolgáltatást igénybe vevő fogyasztókra.
2.§.
(1) A rendelet alkalmazása szempontjából: fogyasztó a csatorna szolgáltatást igénybevevő
ingatlan tulajdonosa, az ingatlan kezelője, valamint az ingatlant egyéb jogcímen
használó is, ha a közüzemi szerződés nem a tulajdonossal, hanem vele jött létre.
(2) Az (1) bekezdés szerint fogyasztók közül
a. lakossági díj fizetésére köteles az a fogyasztó, aki lakossági használatra veszi
igénybe a csatorna szolgáltatást
b. közületi díj fizetésére köteles az a.) pontban nem említett összes fogyasztó
(3) Azoknál az ingatlanoknál, ahol a fogyasztó a szolgáltatás jellege miatt vegyes
fogyasztó, tehát lakossági és közületi felhasználás együttesen jelentkezik, a
tevékenység megkezdésével egyidejűleg mellékvízmérőt kell felszerelni.
(4) E rendelet alkalmazása szempontjából:
1. ivóvízmérő: a külön jogszabály szerinti, az ivóvízhálózatba beépített - az áramló víz
mennyiségének meghatározására szolgáló - hitelesített mérőeszköz (így például
készülék, berendezés, műszer), ideértve annak tartozékai
a) bekötési vízmérő: az ellátásba bekapcsolt ingatlanok vízhasználatának mérésére
szolgáló, a bekötővezeték végpontjára telepített,
b) törzshálózati vízmérő: közvetlenül a törzshálózati fogyasztási helyekre, többek
között közkifolyókra, tűzcsapokra telepített,
c) mellékvízmérő: a bekötési vízmérő után beépített, elkülönített vízhasználat mérésére
szolgáló vízmérő
2. gazdálkodó szervezet: A Polgári Törvénykönyv 685.§.c.) pontja szerint gazdálkodó
szervezet
3. lakosság: Hollád település területén lakóhellyel, ill. letelepedési engedéllyel
rendelkezők
4. kalibrálás: a vízórák, illetve a szennyvízmérő órák mérési hitelesítése
5. szolgáltató: a víziközmű-létesítmény üzemeltetésével ívóvíz szolgáltatást és/vagy
szennyvízelvezetést és/vagy szennyvíztisztítást – mint közszolgáltatást – végző
természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság.
3.§.
(5) Az Önkormányzat, mint ármegállapító hatóság 2012.évre vonatkozóan úgynevezett
egytényezős szolgáltatási díjrendszert állapít meg. Az Önkormányzat a szolgáltatás

legmagasabb díját állapítja meg. Hollád község területén az alkalmazandó
szennyvízcsatornaszolgáltatás díját e rendelet 1.melléklete tartalmazza.
(6) Az (1) bekezdésben megállapított díjakat a szolgáltatónak a lakossági fogyasztók
esetében olyan mértékben kell csökkenteni, amilyen mértékű támogatást a díjak
mérséklése céljából kap.
(7) Az (1) bekezdésben meghatározott díj a vízmérők alapján történő számlázás költségeit
is tartalmazza.
4.§.
(1) A csatornadíj alapja a csatornaműbe bekötött ingatlanon felhasznált víz mennyisége. A
kertes ingatlannal rendelkező lakossági fogyasztók esetén a május 1-től szeptember
30-ig terjedő időszakban a szennyvízcsatorna szolgáltatási díjának mennyiségi alapja
10 %-al csökkentésre kerül, a szolgáltatóhoz április 15-ig írásban benyújtott kérelem
alapján
(2) A díj fizetésének alapjául szolgáló víz mennyiséget a hitelesített vízmérőn, illetve
mellékvízmérőn mért vízmennyiség alapján kell megállapítani.
(3) A felhasznált ívóvíz mennyiségének mérésére szolgáló, a szolgáltató tulajdonában
lévő vízmérők, mellékvízmérők, a mérésügyi jogszabályokban előírt időszakos
hitelesítéséről a szolgáltató saját költségén köteles gondoskodni.
(4) Elkülönített vízhasználó a saját tulajdonában lévő és mellékszolgáltatási szerződés
alapjául szolgáló mellékvízmérő hitelesítéséről, rendkívüli vizsgálatáról saját
költségére köteles gondoskodni. Amennyiben ezzel a költségek megelőlegezése
mellett a szolgáltatót bízza meg, úgy a szolgálgató a megbízás teljesítését nem
tagadhatja meg. Ha hitelesítést – az arról való gondoskodást –az elkülönített
vízhasználó elmulasztja, a szolgáltató a mellékszolgáltatási szerződést 15 napos
határidővel felmondhatja.
(5) Hiteles vízmérő hiányában a díj fizetésének alapjául szolgáló vízmennyiséget
átalánnyal kell meghatározni.
5.§.
(1) A szolgáltatásra, illetőleg a szolgáltató részére végzett víz és szennyvíz átadásátvételre a fogyasztónak a szolgáltatóval, illetőleg az átadónak az átvevővel
szerződést kell kötnie, amely tartalmazza.
a.) A szerződő felek és azonosító adati körében a felek nevét, címét, vagy jogi
személyi, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén annak
székhelyét, cégjegyzékszámát, továbbá a természetes személy esetén a
személyi adatok körében anyja nevét, születési helyét, és idejét,
b.) A szerződés tárgyának fontosabb műszaki jellemzőit, a mennyiségi és
minőségi adatokat
c.) A szerződés időbeli hatályát, a szolgáltatás, illetőleg a víz-, és szennyvízátadás
megkezdésének időpontját,
d.) A teljesítés helyét,

e.) Az ellenérték megállapításának, ezen belül a számlázásnak, a mérőeszköz
leolvasásának és a számla kiegyenlítésének a módját,
f.) A szerződésszegés következményeit
g.) A fogyasztó, illetőleg az átvevő személyében bekövetkezett változás
bejelentési kötelezettségét a szolgáltató, illetőleg az átadó részére
h.) Egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételeket
(2) A szolgáltatásért a fogyasztónak külön jogszabály szerinti díjat kell fizetnie, kivéve,
ha a szolgáltatóval ennél alacsonyabb díj alkalmazásában állapodott meg. A díjat a
fogyasztó a szolgáltató által kibocsátott számla ellenértékét a szerződésben
meghatározott feltételekkel köteles kiegyenlíteni.
(3) A fogyasztó, illetőleg az elkülönített vízhasználó személyében beállott változást a régi
és új fogyasztó, illetőleg elkülönített vízhasználó együttesen köteles a vízmérőállás
megjelölésével a változástól számított 30 napon belül a szolgáltatónak bejelenteni. A
bejelentés elmulasztása esetén az abból eredő károkért az elköltöző fogyasztó és az új
fogyasztó, illetőleg az elkülönített vízhasználó egyetemlegesen felel.
(4) Az egyéni, lakossági családi házakban élő fogyasztók tulajdonosai, vagy használói –
ha azok vízmérővel, vagy mellékvízmérővel rendelkeznek – vízfogyasztásának a
leolvasása a – Kmv.r. 3.§.(1) bekezdés e.) pontja szerinti módjáról a fogyasztási
szerződésben történt megállapodás alapján – 6 havonta történik.
(5) A (2) bekezdésben meghatározott fogyasztók közül lakossági fogyasztók kivételével
a közületi fogyasztóknál a vízmérők olvasása havonta történik.
(6) A (2) bekezdésben megjelölt fogyasztók a vízmérőóra leolvasás közötti időszakban
havonta, részszámlában szereplő fogyasztás mennyisége az előző év azonos
időszakának megfelelő egy havi átlagfogyasztást tartalmazza, ez e rendeletben
meghatározott díjakkal számolva. Elszámoló számla kibocsátására 5 részszámla
kiküldését követően kerül sor. Az elszámoló számla alapja a 6 havonta leolvasott
vízmérő óra állás alapján mért fogyasztás.
A féléves elszámoló számla kibocsátását követően a szolgáltató a következő havi
számlában írja jóvá vagy terheli meg azzal az összeggel a fogyasztót, amely az
átlagfogyasztás alapján számított fogyasztásnál alacsonyabb vagy magasabb
fogyasztásból ered.
(7) A (2) bekezdésben megjelölt fogyasztók esetén a díjfizetés alapja a vízmérő
leolvasása közötti időszakban, az előző év fogyasztásának megfelelő egy havi
átlagfogyasztás. Az éves elszámoló számla kibocsátását követően a szolgáltató a
fogyasztónál az átlagfogyasztáshoz képest magasabb, illetve alacsonyabb
fogyasztásból eredő különbözetet elszámoló számlában írja jóvá, vagy terheli meg.
6.§.
A csatornaszolgáltatás igénybevételének szabályait, valamint a kapcsolódó fogalmakat a
mindenkor hatályban lévő kormány-, és ágazati miniszteri rendeletek tartalmazzák.
7.§.

Záró rendelkezések
(1)
E rendelet a kihirdetését követő 34.napon. 2012.év január hó 1.napján lép
hatályba.
(2)
A rendelet kihirdetéséről a körjegyző az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően, a
helyben szokásos módon gondoskodik.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 14/2010./XII.1./sz. rendelet.
(3) Abban az esetben, ha a rendelet hatálylépése és a fogyasztás leolvasás nem esik egybe,
a számlázás alapjául szolgáló mennyiséget időarányosan kell megosztani a díjváltozás
előtti és utáni időszakra.
(8) A korábban keletkezett csatornaszolgáltatás használatáért fizetendő díj hátralékok
esetén a díjhátralék keletkezésének idején hatályos önkormányzati rendelet díjait kell
alkalmazni.
8.§.
Jogharmonizációs záradék
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.
10.)Napirend tárgyalása
Egyéb ügyek
10.1. 2012.évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Írásos előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért a 2012. évi belső ellenőrzési ütemtervvel,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:
237/2011./XI.28./kt.határozat:
Hollád Község önkormányzatának Képviselő-testülete a6 Önkormányzat 2012. évi belső
ellenőrzésével a Marcali Többcélú Kistérségi Társulást bízza meg társulás megállapodás
alapján, a 2012. évi – Társulási Tanács által jóváhagyott – belső ellenőrzési ütemtervet
jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
10.2. Könyvtárba internet bevezetése
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Írásos előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi )
Hozzászólások:
Tordai Judit képviselő:
Legyen internet a könyvtárban, a gyerekek is tudnak belőle tanulni. Meg tudnak több mindent
nézni.
Mózes Marianna polgármester:
Ha internet lenne a könyvtárban, kellene egy ember, aki felügyel a gyerekekre. Ezért most
sem javasolja.
Tordai Judit képviselő:
Hozzuk ide vissza a könyvtárat.
Török Csilla körjegyző:
Javasolja, hogy hatalmazza fel a testület a polgármestert, hogy tudakolja meg, melyik a
legolcsóbb internet használati díj.
Tordai Judit képviselő:
Kérdezzük meg, mennyibe kerül a legminimálisabb összeg. A könyvtárosi állást hirdessük
meg.
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy a polgármester járjon utána annak, hogy
melyik a legminimálisabb internet használati díj, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:
238/2011./XI28./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, járjon
utána, hogy melyik a legolcsóbb internetelőfizetési csomag, és a testületet arról a soron
következő ülésén tájékoztassa, a könyvtárba az internet bevezetésről való döntést a
polgármester tájékoztatásáig elnapolja.

Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Mózes Marianna polgármester:
Javasolja, hogy a könyvtári állást ismételten hirdesse meg a képviselőtestület 2012. január 1.
naptól 6 hónap időtartamra. A pályázat beadási határidejének : 2011. december 10.-t
javasolja.
Kéri a képviselő-testületet, aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:
239/2011./XI.28./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a könyvtárosi állás
megbízásos jogviszonyban történő betöltésére 2012.év január hó 1.napjától 2012. év június hó
30.napjáig történő határozott időre. A pályázatokat a képviselő-testülethez kell benyújtani 2011.év december hó 10.napjáig.
A benyújtott pályázatok elbírálásáról a testület a soron következő ülésén dönt.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Mózes Marianna polgármester személyes érintettségére hivatkozással az ülés vezetését a
következő 3 db napirend vonatkozásában átadja Gaál Melinda alpolgármesternek.
10.3. Somogy Megyei Bíróság által áttett fellebbez megtárgyalása
Előadó: Gaál Melinda alpolgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
Kéri a Képviselőtestületet, aki egyetért azzal, hogy a szavazásból a polgármestert kizárják,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 1 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát :
240/2011./XI.28./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mózes Marianna polgármestert a
szavazásból nem zárja ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

Gaál Melinda alpolgármester:
Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy az írásban kiadott fellebbezéssel kapcsolatosan
van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Tordai Judit képviselő:
Megkérdezi a körjegyző asszonyt, hogy ezekkel a mellékletekkel, a 044 hrsz-u területtel mi
van?
Török Csilla körjegyző:
A Délbalaton Zrt-vel van integrált szerződés, amit a képviselő-testület jóváhagyott.
Tordai Judit képviselő:
Ráutaló magatartásra nem lehet hivatkozni, ha elismerték a használatot.
Török Csilla körjegyző:
A Kormányhivatalhoz elküldtem a Bíróság által megküldött anyagot,
jóváhagyásukkal készült az előterjesztés.

és az Ő

Tordai Judit képviselő:
Az volt a vélemény, hogy nem kell foglalkozni vele?
Török Csilla körjegyző:
Igen, mivel nem jelezte a testületből senki, hogy el van vetve, utólagosan pedig jóváhagyta.
Ez nem hatósági határozat volt, hanem a testület tulajdonosi hozzájárulását adta. A testületnek
a bíróságot értesíteni kell.
Mózes Judit képviselő:
Ezzel nem kell foglalkoznunk?

Gaál Melinda alpolgármester:
Nem, legalábbis a vélemény szerint.
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy nem kell foglalkozni a fellebbezéssel,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett meghozta
az alábbi határozatát:

241/2011./XI.28./kt.határozat:
a.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogy Megyei Bíróság
által a képviselő-testülethez áttett – Tordai Judit Hollád, Fő. u.35.sz.alatti lakos által a
152/2011./VIII.3./kt.határozata ellen benyújtott fellebbezésében foglaltakat
megismerte, megtárgyalta.
b.) A képviselő-testület a Hollád belterület 432.hrsz.-u és a Hollád belterület 2213/1
hrsz.-u ingatlanok vonatkozásában hozott 152/2011./VIII.3./kt.határozatában
foglaltakat az Alkotmány 44/A. §.(1) bekezdés b) pontja értelmében tulajdonosi
minőségében hozta, így a határozat ellen fellebbezésnek, bírósági felülvizsgálatnak
helye nincs. A 2004.évi CXL.törvény (Ket.) 109.§.(1) bekezdése csak a képviselőtestület önkormányzati hatósági jogkörében hozott határozata ellen biztosítja a
bírósági felülvizsgálat lehetőségét.
c.) A
képviselő-testület
b.)
pontban
foglaltakat
figyelembe
véve
a
152/2011./VIII.3./kt.határozatában foglaltakat a továbbiakban is fenntartja, így Tordai
Judit beadványával érdemben nem foglalkozik.
d.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Somogy Megyei Bíróságot
értesítse a testület határozatáról.
Határidő: azonnal
Felelős: Gaál Melinda alpolgármester
10.4. Mózes Ernőné Hollád, Petőfi u. 61. szám alatti lakos kérelme
Előadó: Gaál Melinda alpolgármester
(Írásos kérelem jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. )
Mózes Ernőné holládi lakos bejelentette, hogy a 432, és a 2213/1 hrsz-u területekről a
terményt betakarította, a bérleti díjat befizette. Kéri, amennyiben a testület más személynek
kívánja a területet bérbe adni, úgy méressék ki a területet, mert a megyehatár ismeretlen.
Hozzászólások:
Tordai Judit képviselő:
Eddig hogy használták a területet, ha nem ismerték a határt?
Mózes Marianna polgármester:
Ez a terület középen van, kétoldalt is mi használtuk, így nem volt szükség a megyehatárra.
Török Csilla körjegyző:
A tavasszal döntött a testület, hogy nem hirdetik meg a területet, ,mert elvetették. Most
szabadok lettek a területek, meg kellene hirdetni.
Mózes Marianna polgármester:

Javasolja, hogy együtt legyen meghirdetve a földbérbeadás.
Gaál Melinda alpolgármester:
Javasolja, hogy testület vegye tudomásul, hogy Mózes Ernőné a területet visszaadta az
önkormányzatnak.
Kéri a képviselő-testületet, aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:
242/2011./XI.28./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mózes Ernőné Hollád, Petőfi u. 61.
szám alatti lakos bejelentését – melyben a 432 hrsz-u és a 2213/1 hrsz-u területekről a
terményt betakarította, a bérleti díjakat befizette, az önkormányzatnak mint tulajdonosnak
a birtokába visszaadja - tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Gaál Melinda alpolgármester javasolja, hogy legyen meghirdetve a 432, 2213/1, 2217/2,
2219. 2220 és 2239 hrsz-u terület ismételten bérbeadásra, mivel a múltkor a 432 –s a 2213/1es kivételével senki nem jelentkezett a bérbevételre.
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:
243/2011./XI.28./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 az a.) pontban meghatározott önkormányzati ingatlanok bérleti
díját 10.000.- Ft/év mértékben állapítja meg azzal, hogy amennyiben egy-egy területre
több jelentkező lesz, úgy a képviselő-testület hoz döntést abban a kérdésben, hogy az adott
földterületet kinek adja bérbe.

c.) A bérbevételi kérelmek benyújtásának határideje: 2011.december 10. A bérbeadással
kapcsolatos részletekről a Holládi Önkormányzatnál (8731 Hollád, Fő u.16.) lehet
érdeklődni ügyfélfogadási időben. A beérkezett kérelmeket a testület a következő ülésén
bírálja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Gaál Melinda alpolgármester:
Javasolja, hogy a 044 hrsz-u terület 5 évre kerüljön meghirdetésre.
Tordai Judit képviselő:
Javasolja 40.000.- Ft díj megállapítását.
Mózes Marianna polgármester:
Egyetért a bérbeadással, az 5 éves időtartammal, de 40.000.- bérleti díjjal nem.
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta a
következő határozatát:
244/2011./XI.28./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete haszonbérletre meghirdeti a
tulajdonában álló, a Hollád külterület 044 hrsz-u, 1/1 tulajdoni részarányú, 17.430 m2
nagyságú, szántó művelési ágú termőföldet. A képviselő-testület ajánlati haszonbérleti
díjként megjelöli a 40.000.- Ft/év haszonbérleti díj összeget.
Haszonbérleti ajánlat benyújtására 2011. év december hó 10.napján 14,15 óráig van
lehetőség.
Haszonbérleti ajánlat benyújtásának helye: Hollád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (8731 Hollád, Fő u.16.), ahol az ajánlat benyújtásához szükséges nyomtatványok
átvehetők.
A haszonbérleti ajánlattevő az ajánlattételével tudomásul veszi, hogy a szóban forgó ingatlan
termőföld, ezért az elfogadott haszonbérleti ajánlattal kapcsolatban a 1994.évi LV.törvény és
a 16/2002.(II.18.)Korm.rendeletben foglaltak szerinti előhaszonbérleti eljárást le kell
folytatni.
A haszonbérletbe adási szándékot a képviselő-testület a község hirdetőtábláin közzéteszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
10.5. Mózes Ernő Hollád, Fő u. 61. szám alatti lakos földbérbevételi kérelmének
elbírálása
Előadó: Gaál Melinda alpolgármester

(Írásos kérelem jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi )
Gaál Melinda alpolgármester:
Javasolja, hogy Mózes Ernő kérelmét a képviselő-testület napolja el, mivel most tudta csak
meghirdetni a 432-es és a 2213/1 hrsz-u területeket is bérletre.
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta a
következő határozatát:
245/2011./XI.28./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mózes Ernő Hollád, Petőfi u. 61. szám
alatti lakos kérelmét – melyben a hollád belterület 432 hrsz.-u és a 2213/1 hrsz.-u területeket
bérbe kívánja venni, a bérletre történő meghirdetés lejárati határideje utáni soron következő
ülésére elnapolja, döntést majd csak akkor hoz a kérelem elbírálásáról.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Gaál Melinda alpolgármester:
Mivel a polgármester személyes érintettsége megszűnt, így az ülés vezetését vissza a részére.
Mózes Marianna polgármester az ülés vezetését visszaveszi, az ülés továbbra is
határozatképes, folytatódik.

10.6. Idősek napjának megünnepléséről döntés
Előadó: Mózes Marianna polgármester
( Szóbeli előterjesztés)
Mózes Marianna polgármester:
Javasolja hogy december 3-án az Idősek napjának megtartásával a képviselő-testület értsen
egyet. A vacsorát a Piki étteremből szeretnénk megrendelni, melynek ára 720.- Ft/fő.
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:
246/2011./XI.28./kt.határozat:

Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Idősek napjával
kapcsolatos szóbeli előterjesztést. A képviselő-testület az Idősek Napja megünneplésének
időpontját 2011.év december hó 3.napjában, 16,30 órai kezdettel határozza meg. Az idősek
megvendégeléséhez biztosított vacsora bekerülési költségét a 720.- Ft/fő összeget a 2011.évi
költségvetési kiadásai terhére biztosítja. A szervezési feladatok ellátásával a polgármestert
megbízza.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Tordai Judit képviselő:
Javasolja, hogy a legidősebb ember legyen felköszöntve az Idősek estjén.
Mózes Marianna polgármester:
A legidősebb férfi Bertalan Béla bácsi, aki 90 éves lesz 2011.december 3-án, ezért kerül
felköszöntésre és ott kerül átadásra részére az oklevél Orbán Viktor miniszterelnök úr
aláírásával
Javasolja, hogy Őt a helyszínen köszöntse fel a képviselő-testület.
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:
247/2011./XI.28./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bertalan Béla Hollád, Kossuth u. 7.
szám alatti lakos ünnepélye felköszöntésével - 90. születésnapja alkalmából - az Idősek estjén
egyetért, megbízza a polgármestert, hogy részére az önkormányzat általi megajándékozásról
gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Mózes Marianna polgármester:
Javasolja, hogy a legidősebb asszonyt is köszöntse fel a képviselő-testület. Ő hozzá, mivel
nem tud az estre egészségi állapota miatt eljönni, az Idősek estjét megelőző délután menjen a
képviselő-testület. Virággal és bonbonnal köszöntse fel.
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:
248/2011./XI.28./kt.határozat:

Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a községben élő legidősebb nő saját
lakásán történő - virággal és jelképes ajándékkal – felköszöntésével egyetért.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
10.7. 18 év alatti gyermekek részére karácsonyra szaloncukor ajándékozása
Mózes Marianna polgármester:
Javasolja, hogy az előző évhez hasonlóan a 18 év alatti gyerekek részére az önkormányzat egy
csomag szaloncukrot ajándékozzon karácsonyra.
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:
249/2011./XI.28./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete karácsonyra a 18 év alatti gyermekek
részére egy csomag szaloncukor vásárlásával egyetért, melynek fedezetét a 2011.évi
költségvetése terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Tordai Judit képviselő:
Karácsonyváró ünnepség megtartását javasolja az előző évhez hasonlóan.
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:
250/2011./XI.28./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a holládi gyerekek részére karácsony
váró ünnepség megrendezésével egyetért.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Tordai Judit képviselő:
Javasolja, hogy a Mikulás csomaghoz járuljon hozzá az önkormányzat, mivel a Mikulás a Fő
utcába jön.

Mózes Marianna polgármester:
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért Tordai Judit javaslatával, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület igen szavazat nélkül, 2 ellenszavazattal, 3 tartózkodással meghozta a
következő határozatát:
251/2011./XI.28./kt.határozat:
Hollád Község önkormányzatának Képviselő-testülete Tordai Judit képviselő javaslatát –
melyben Mikuláscsomaghoz pénzügyi támogatást kért nem támogatja, elutasítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
10.8. Közösségi internethasználat szüneteltetése
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Mózes Marianna polgármester:
Javasolja, hogy az internetes terem december-január hónapokban kerüljön bezárásra. Ugyanis
a termet igénybevevők nem hajlandók a fűtést lekapcsolni. Az orrukat pedig a függönybe
fújják.

Tordai Judit képviselő:
Kéri, hogy elfoglaltsága, a folyamatos veszekedés és egymásra való uszításra az internet
helyiségben való hivatkozással, a testület fogadja el lemondását az internetes terem
felügyeletéről.
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy december-január hónapokban
energiatakarékosság szempontjából az internet szoba bezárásra kerüljön, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:
252/2011. /XI.28./kt. határozat:

Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közösségi internethasználatot
biztosító helyiség 2011. év december hó 1. naptól 2012. év január hó 31. napjáig - energia
takarékosságra hivatkozással – egyetért, azt bezárja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért Tordai Judit kérelmével – az internet helyiség nyitva
tartásáról való lemondásával – kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta a
következő határozatát:
253/2011./XI.28./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tordai Judit képviselő kérését –
melyben a közösségi internet helyiség nyitvatartásának felügyeletéről lemond – tudomásul
veszi és elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Tordai Judit képviselő:
Kéri a Képviselő-testületet, értsen egyet azzal, hogy a fogadó óráját 14.00-15.00 óráig
módosítsa.
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért Tordai Judit kérésével, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta a
következő határozatát:
254/2011./XI.28./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tordai Judit képviselő kérését –
melyben fogadóórájának időpont módosítását kéri – tudomásul veszi és elfogadja
A képviselőasszony fogadóórájának új időpontja minden páratlan szombaton: 14.00 órától
15,00 óráig.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
10.9. Orvosi rendelő ajtajának bepárnázása

Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Mózes Marianna polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az orvosi rendelőhöz a 2 db párnázott ajtó 170.000 Ft
+ ÁFA összegbe kerül, de csak a jövő évben készül el.
Kéri a Képviselőtestületet, aki egyetért az ajtók elkészítésével a fenti összegben,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:
255/2011./XI.28./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az orvosi rendelőhöz 2 db párnázott
ajtó elkészítését 170.000 Ft + ÁFA összegben megrendeli, a polgármester tájékoztatását
tudomásul veszi és elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
10.10. Zárt ülés elrendelése
A képviselő-testület egyhangúlag a továbbiakban tárgyalandó ügyekre – jellegük miatt – zárt
ülést rendel el.
k.m.f.t.
Mózes Marianna
polgármester

Török Csilla
körjegyző

