KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16. számú jegyzőkönyv
2011. december 1.
Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI
272/2011./XII.12/kt.határozat:

- 2011. december 12-ei
napirendjének elfogadása

nyilvános

273/2011./XII.12./kt.határozat:

- Állami támogatásból adódó kiesés lakosságra történő áthárítása

274/201l./XII.12/kt.határozat:

-

ülés

Dél-Balatoni Regonális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba való
belépésről

275/2011./XII.12./kt.határozat:

- Tordai Judit képviselő szavazásból történő
NEM kizárásáról való döntés

276/2011./XII.12./kt.határozat:

- Hollád külterület 044 hrsz-u termőföld bérbeadásáról döntés

277/2011./XII.12./kt.határozatok:

- Hollád külterület 044 hrsz-u termőföld haszonbérbevételére érkezett további ajánlatok elutasítása

278/2011./XII.12./kt.határozat:

- Mózes Marianna polgármester és Tordai Judit
képviselő – személyes érintettségük miatti szavazásból történő kizárása

279/2011./XII.12./kt.határozat:

- Hollád belterület 432 és 2213/2 hrsz.-u beépítetlen területek bérbeadása Mózes Ernő Hollád
Petőfi u.61.sz.alatti lakos részére

280/2011./XII.12./kt.határozat:

- Simon Csaba Hollád, Fő u.39.sz. alatti lakos
földbérleti kérelmének elutasítása

281/2011./XII.12./kt.határozat:

- Hollád belterület 2217/2, 2219, 2220, 2239/2
hrsz-u beépítetlen területek bérbeadása Bellin
Giovanni Hollád, Fő u.35.sz.alatti lakos részére

282/2011./XII.12./kt.határozat:

- Hollád Petőfi Sándor u.86.sz.alatti működő
Könyvtár részére mobilinternet biztosításáról
döntés

Zárt ülésen
283/2011./XII.12./kt.határozat:

- Farkas Jánosné holládi lakos megbízása könyvtárosi állás betöltésére

284/2011./XII.12./kt.határozat:

- Kórházi ápolásban részesülők segélyezése

16. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. év december hó 12.
napján 13,30 órakor a Községháza épületében (Hollád, Fő u. 16.) megtartott 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 rendkívüli nyilvános ülésen
megjelenteket,
megállapítja, hogy a megválasztott 5 fő települési képviselőből 5 fő jelen van, az ülés
határozatképes, az ülést megnyitja. Javaslatot tesz a rendkívüli nyilvános ülés napirendjére.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát:
272/2011./XII.12./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011.év december hó 12.napján
tartandó ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
Napirend:
1.) Ivóvíz és szennyvízcsatornadíj állami díjtámogatásból való kiesés átvállalása, vagy lakosságra
történő átvállalás ügye
Előadó: Mózes Marianna polgármester
2.) Döntés Dél-Balatoni Regonális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba való
belépésről
Előadó: Mózes Marianna polgármester
3.) Haszonbérletre meghirdetett Hollád külterület 044 hrsz.-u föld haszonbérlő kijelöléséről
döntés
Előadó: Mózes Marianna polgármester
4.) Földbérletre meghirdetett belterületi ingatlanok bérlőinek kijelöléséről döntés

Előadó: Mózes Marianna polgármester
5.) Könyvtár részére internet előfizetése
Előadó: Mózes Marianna polgármester
6.) Egyéb ügyek
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
1.)Napirend tárgyalása:
Ívóvíz és szennyvízcsatornadíj állami támogatásból való kiesés átvállalása, vagy lakosságra
történő átvállalás ügye
Előadó: Mózes Marianna polgármester
( Szóbeli előterjesztés )
Mózes Marianna:
A testület tagjai a 2011.november 28-i közmeghallgató ülés anyagával, amikor a díjmegállapító
rendeleteket megalkotta kézhez kapta az írásos előterjesztést a DRV Zrt.-től. Akkor a
rendeleteket (ívóvíz, és szennyvízcsatornaszolgáltatás 2012.évi díjairól ) megalkotta, valamint
döntött arról, hogy ZÁNKA községet meghatalmazza a díjtámogatás pályázat benyújtására. A
képviselőtestületnek nyilatkoznia kell arról, hogy az ivóvízdíj tekintetében – amennyiben az
állami támogatásból kiesés lesz, a saját költségvetése terhére átvállalja, vagy azt átruházza a
lakosságra. A koncessziós díjat a vízrendszer javítására kell fordítani, erről már döntött tavaly a
testület.
Javasolja, hogy a képviselőtestület ne vállalja át a kiesést, hanem a lakosságra ruházza át.
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a képviselő-testületet hogy aki az állami támogatás kiesés lakosságra történő áthárításával
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát:
273/2011./XII.12./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy az ivóvíz és a
szennyvízcsatorna szolgáltatás tekintetében a meg nem ítélt támogatásból adódó kiesést a saját
költségvetése terhére átvállalni nem tudja, azt a fogyasztói díjakban kívánja érvényesíteni.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

2.) Napirend tárgyalása
Döntés Dél-Balatoni Regonális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba való
belépésről
Előadó: Mózes Marianna polgármester
Mózes Marianna polgármester:
A Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium jogutódjaként
megalakításra kerül a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás.
Javaslom, hogy a társulásba Hollád Község Önkormányzata lépjen be. Amennyiben a társulásba
nem lépünk be, úgy nem fogják alkalmazni a konzorcium által megállapított kedvezményes
díjakat.
Kérdések, hozzászólások:
Tordai Judit képviselő:
Kell-e fizetni, ha belépünk a társulásba?
Mózes Marianna polgármester:
Nem kell fizetni.
Kéri a képviselő-testületet, aki egyetért az elhangzott javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület a vitában elhangzottak figyelembevételével, 5 igen szavazattal,
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi határozatát:
274/2011. /XII.12./ kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete belép a Dél-Balatoni Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba, a Társulási Megállapodásban foglaltakat
magára vonatkozóan kötelezően elismeri. Felhatalmazza a polgármestert a Társulási
Megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
3.) napirend tárgyalása
Haszonbérletre meghirdetett Hollád külterület 044 hrsz.-u föld haszonbérlő kijelöléséről
döntés
Előadó: Mózes Marianna polgármester
( Írásos kérelmek jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Mózes Marianna:
A képviselő-testület 2011.november 28-i ülésén a 244/2001./XI.28./kt.határozatával meghirdette
haszonbérletre a Hollád külterület 044 hrsz-u ingatlant, amelynek 1/1 arányban az önkormányzat
a tulajdonosa. 5 ajánlat érkezett.
Mózes Ferenc holládi lakos, 40.000 Ft-ot, Bellin Giovanni holládi lakos, 80.000 Ft-ot, Farkas
Imre holládi lakos, 40.000 Ft-ot, Tordai Judit holládi lakos 80.000 Ft-ot, Simon Csaba holládi
lakos 40.000 Ft-ot ajánlott bérleti díjként.
Mózes Ferenc az előhaszonbérleti jogosultságáról nem nyilatkozott, köztudott azonban róla,
hogy őstermelő.
Török Csilla körjegyző:
Nem kell foglalkozni azon kérelmezőkkel, akik előhaszonbérletre nem jogosultak, mivel a
haszonbérleti ajánlatot adók közül kettő van, aki előhaszonbérletre jogosult. Előhaszonbérleti
jogosultsága Tordai Juditnak és Mózes Ferencnek van., bár ő hiányosan töltötte ki az ajánlatát .
Mózes Marianna polgármester:
Mózes Ferinek előhaszonbérleti bérleti joga van Giovannival szemben. Területei azonban
rendezetlenek, ezért részére nem javasolja bérbeadni a területet, még akkor sem, ha több, azonos
helyen álló előhaszonbérletre jogosult van. Ebben az esetben a haszonbérbeadó választása
szerinti gazdálkodóval köti meg a szerződést.
Török Csilla körjegyző:
Az 1994.évi LV.törvény 21.§.-a az alábbiak szerint rendelkezik:
„21. § (1) A termőföld és tanya haszonbérbe adása esetén - ha törvény másként nem
rendelkezik - az alábbi sorrendben előhaszonbérleti jog illeti meg:
a) a volt haszonbérlőt, illetve ha a volt haszonbérlő a tulajdonos hozzájárulásával ültetvényt
telepített vagy halastavat létesített, az általa kijelölt személyt feltéve, hogy a haszonbérlet nem
a tulajdonos azonnali hatályú felmondása következtében szűnt meg;
b) a helyben lakó szomszédot;
c) a helyben lakót.
(2) Az (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott jogosulti csoportokon belül az
előhaszonbérleti jog gyakorlásának sorrendje a következő:
a) a családi gazdálkodó;
b) nyilvántartási (regisztrációs) számmal rendelkező őstermelő, egyéni mezőgazdasági
vállalkozó;
c)
„ (6) Az (1)-(2) bekezdés szerinti sorrend az előhaszonbérletre jogosultak egymás közötti
viszonyában is irányadó.”
Tordai Judit képviselő:
Nem saját részére szeretné a földet bérelni, hanem munkateremtés céljából kéri. Azt szeretné,
hogy dolgozhassanak az emberek. Munkát adna nekik.

Mózes Marianna polgármester:
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy személyes érintettségre tekintettel Tordai
Judit képviselőt a szavazásból kizárják, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 1 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát:
275/2011./XII.12./ kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tordai Judit képviselőt a szavazásból
nem zárja ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Mózes Marianna polgármester:
Javasolja, hogy a képviselőtestület a holládi 044 hrsz-u területre Tordai Judit előhaszonbérletre
jogosult – őstermelő, helyben lakó szomszéd - 80.000 Ft/év haszonbérleti ajánlatát fogadja el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát:
276/2011./XII.12./ kt.határozat:
Hollád Község önkormányzatának Képviselő-testülete Tordai Judit Hollád, Fő u. 35. szám alatti
lakos haszonbérleti ajánlatát a hollád külterület 044 hrsz.-u, 17430 m2 nagyságú, 57,52 AK
értékű, szántó művelési ágú termőföldre elfogadja. Megállapítja, hogy a haszonbérleti ajánlatot
adó az 1994.évi LV.törvény 21.§.(2) bekezdése szerint előhaszonbérletre – őstermelő, helyben
lakó szomszéd - jogosult. Részére a hollád külterület 044 hrsz.-u termőföldet 5 év időtartamra,
80.000.- Ft/év haszonbérleti díj megfizetése mellett bérbeadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Mózes Marianna polgármester:
Javasolja, hogy a testület a másik beérkezett 4 ajánlatot ne fogadja el.Aki ezzel egyetért, az
kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát:
277/2011./XII.12./kt.határozat:
a.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mózes Ferenc Hollád, Fő u. 46.sz.
alatti lakos előhaszonbérletre jogosultat a hollád 044 hrsz.-u külterületi termőföld
haszonbérlőjévé nem jelöli ki, a haszonbérleti ajánlatot nem fogadja el.
b.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bellin Giovanni Hollád, Fő
u.35.sz. alati lakost a hollád 044 hrsz.-u külterületi termőföld haszonbérlőjévé nem jelöli
ki., a haszonbérleti ajánlatot nem fogadja el.
c.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Farkas Imre Hollád, Petőfi
u.42.sz. alati lakost a hollád 044 hrsz.-u külterületi termőföld haszonbérlőjévé nem jelöli
ki., a haszonbérleti ajánlatot nem fogadja el.
d.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Simon Csaba Hollád, Fő u.39.sz.
alati lakost a hollád 044 hrsz.-u külterületi termőföld haszonbérlőjévé nem jelöli ki, a
haszonbérleti ajánlatot nem fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
4.) Napirend tárgyalása
Földbérletre meghirdetett belterületi ingatlanok bérlőinek kijelöléséről döntés
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos kérelmek jelen jkv. mellékletét képezik.)
Mózes Marianna polgármester:
A képviselő-testület 2011.december 28-i ülésén meghirdette bérletre a hollád belterület 432,
2213/1, 2217/2, 2219, 2220, és 229/2 hrsz-u, beépítetlen terület művelési ágú belterületi
ingatlanokat. A belterületi ingatlanok bérbevételére három kérelem érkezett. Simon Csaba holládi
lakos az összes meghirdetett területet kéri. Bellin Giovanni holládi lakos szintén az összes
meghirdetett területet bérbe kívánja venni. Mózes Ernő 2 db területre, a 432 hrsz-u és a 2213/1
hrsz-u területek bérbevételére nyújtotta be kérelmét.
Török Csilla körjegyző:
Javasolja, hogy külön-külön döntsön a testület és tartsa szem előtt Mózes Marianna polgármester
és Tordai Judit képviselő személyes érintettséget.

Mózes Marianna polgármester:
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy személyes érintettségre tekintettel Tordai
Judit képviselőt és a polgármestert a szavazásból kizárják, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát:
278/2011./XII.12./ kt. határozat:
a.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mózes Marianna polgármestert
személyes érintettségre hivatkozással a szavazásból kizárja.
b.) Hollád Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete Tordai Judit képviselőt
személyes érintettségre hivatkozással a szavazásból kizárja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Mózes Marianna polgármester az ülés vezetését átadja Gaál Melinda alpolgármesternek.
Mózes Marianna polgármester és Tordai Judit képviselő a termet elhagyja.
Gaál Melinda alpolgármester az ülés vezetését átveszi, megállapítja, hogy az ülés továbbra
is határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő képviselőből 3 továbbra is jelen van. Az ülés
folytatódik.
Gaál Melinda alpolgármester:
Először javasolja a 432, és a 2213/2 hrsz-u ingatlanok bérbeadását tárgyalni, mivel ezen
területekre 3 fő nyújtott be kérelmet. A 432 hrsz-u és a 2213/1 hrsz-u belterületi beépítetlen
területekre földbérbevételi kérelmet nyújtott be Mózes Ernő Hollád, Petőfi u.61.sz. alatti lakos,
Simon Csaba Hollád, Fő u.39.sz.alatti és lakos, Bellin Giovanni Hollád, Fő u.35.sz.alatti lakos.
Kéri a Képviselőket, tegyenek javaslatot a kérelmekkel kapcsolatosan.
Hozzászólások:
Mózes Judit képviselő:
Mivel Mózes Ernőné, a kérelmező édesanyja már több éve használta a 432 és a 2213/2 hrsz-u
területeket, ezért javasolja Mózes Ernő részére bérbeadni őket. A többi meghirdetett területet
Bellin Giovanni részére javasolja, mivel Simon Csaba a saját tulajdonát képező fölterületeket sem
tartja rendbe. Ezért részére nem javasol bérbeadást.

Sifter Aranka képviselő:
Egyetért az előtte szólóval. Mózes Ernő használja tovább az édesanyja által eddig megművelt két
területet, Bellin Giovanni pedig a többi földterület bérlésével segítse a lakosságot.
Gaál Melinda alpolgármester:
Egyetért Mózes Judit és Sifter Aranka képviselők véleményével a bérbeadással kapcsolatosan.
A vitában elhangzottak figyelembevételével javasolja, hogy a képviselő-testület Mózes Ernő
részére a 432 és 2213/1 hrsz-u területeket adja bérbe 1 év időtartamra, 10.000 Ft bérleti díj
ellenében.
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselőtestület a vitában elhangzottak figyelembevételével, 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:
279/2011. /XII.12./ kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Mózes Ernő Hollád, Petőfi u. 61. szám alatti
lakos részére a hollád belterület 432 hrsz-u beépítetlen terület művelési águ, 2129 m2 nagyságú,
a hollád belterület 2213/1 hrsz-u beépítetlen terület művelési ágú, 2008 m2 nagyságú területeket
bérbe adja 1 év időtartamra, a bérleti díjat a képviselő-testület a 130/2011./V.18./kt.
határozatában foglaltaknak megfelelően, ingatlanoként évi 10.000.- Ft-ban határozza meg.
A képviselő-testület a bérbeadási szerződések aláírására a polgármestert felhatalmazza.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Gaál Melinda alpolgármester:
A vitában elhangzottak figyelembevételével javasolja, hogy Simon Csaba Hollád, Fő u.39.sz.
alatti lakos kérelmét utasítsa el a képviselőtestület, mivel nevezett a saját területeit sem tartja
rendben.
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért a javaslattal kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát:
280/2011./XII.12./kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Simon Csaba Hollád, Fő u. 39. szám alatti
lakos kérelmét – melyben a hollád belterület 432, 2213, 2217/2, 2219, 2220, 2239/2 hrsz.-u
területek bérletére kérelmet nyújtott be, megismerte, megtárgyalta, a kérelmet nem támogatja,
elutasítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Gaál Melinda alpolgármester:
A vitában elhangzottak figyelembevételével javasolja, hogy Bellin Giovanni Hollád, Fő u.35.
részére a 2217/2, 2219, 2220, 2239/2 hrsz-u területeket adja bérbe 1 év időtartamra,
ingatlanonként 10.000 Ft bérleti díj ellenében.
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát:
281/2011. /XII.12./ kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bellin Giovanni Hollád, Fő u. 35. szám alatti
lakos részére a hollád belterület 2217/2 hrsz-u, beépítetlen terület művelési águ, 614 m2
nagyságú, a hollád belterület 2219 hrsz-u, beépítetlen terület művelési águ, 1566 m2 nagyságú, a
hollád belterület 2220 hrsz-u, beépítetlen terület művelési águ, 729 m2 nagyságú, és a hollád
2239/2 hrsz-u beépítetlen terület művelési águ, 730 m2 nagyságu területeket bérbe adja 1 év
időtartamra, a bérleti díjat a képviselő-testület a 130/2011./V.18./kt. határozatában foglaltaknak
megfelelően, ingatlanonként évi 10.000.- Ft-ban határozza meg.
A képviselő-testület a bérbeadási szerződések aláírására a polgármestert felhatalmazza.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért a javaslattal kézfelemeléssel szavazzon.
Mózes Marianna polgármester és Tordai Judit képviselő elfoglalta helyét az ülésteremben.
Gaál Melinda alpolgármester tájékoztatta őket a döntésről.
5.) Napirend tárgyalása
Könyvtár internet
Előadó: Mózes Marianna polgármester
( Szóbeli előterjesztés. )
Mózes Marianna polgármester:
A legkisebb internetelőfizetési csomag 9.000.- Ft + ÁFA/hó.
Gaál Melinda alpolgármester:
A mobil internetet nem ajánlja, mert az szörnyű.

Tordai Judit képviselő:
Javasolja a internet bevezetését, jót tenne a gyerekek fejlődésében is.
Mózes Judit képviselő:
Várjunk még vele.
Gaál Melinda alpolgármester:
Marcali Könyvár nem járulna hozzá a költségekhez?
Mózes Marianna polgármester:
Nem járul hozzá, mivel 200.000 Ft érdekeltségi hozzájárulást kapunk.
Tordai Judit képviselő:
Meg kell nézni, hogy a Vodafon nem adna-e mobil internet próbát. Egyesületnek is olyan drága?
Gaál Melinda alpolgármester:
Az egyesület ezt nem tudja anyagilag vállalni.
Török Csilla körjegyző:
Egyesület megrendeli, s továbbadja a könyvtárnak használatra.
Tordai Judit képviselő:
Vállalja be az egyesület és adja át a községnek használatra. Módosítani kell a bérleti szerződést,
hogy az internet is bent van és az önkormányzat fizeti a díjat. A Vodafonnál 4.800 Ft volt
korábban. Működik-e a 70-es ? A Vodafonnál kell próbát kérni.
Gaál Melinda alpolgármester:
Vodafonnál is lehet korlátozni az internet használatot.
Mózes Marianna polgármester:
Javasolja, ha minden rendben lesz. Ha valamelyik mobil szolgáltatónál lesz megfelelő térerő és
árajánlat. Bízza meg a testület, járjon utána és ezek figyelembe vételével legyen csak internet.

Gaál Melinda alpolgármester:
Az egyesület részéről tartozok egy ülést tartani, amennyiben szükségeltetik ezzel kapcsolatban, és
ha az egyesület részére kedvezőbb lenne.
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát:
282/2011./XII.12./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött a mobilinternet bevezetéséről a
Hollád, Petőfi u.86.sz. alatt működő Könyvtár részére. .A polgármestert megbízza a testület hogy
mindhárom mobilszolgáltatónál járjon utána, hogy Hollád településen a szolgáltatás használatára
van-e megfelelő térerő, és legyen kedvező az előfizetés díja. Mindezek figyelembe vételével
gondoskodjon az előfizetésről.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
4.2. 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.
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