HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2. számú jegyzőkönyv
2012. április 2.
NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI
50/2012./ IV.2./kt.határozat:

- 2012. április 2-i nyilvános ülés napirendjének
elfogadása

51/2021./IV.2./kt.határozat:

- 2012. évi munkaterv elfogadása

52/2012./IV.2./kt.határozat:

- Nemleges közbeszerzési terv jóváhagyása

53/2012./IV.2./kt. határozat:

- Dobó István Általános Iskola és Óvodába járó
általános iskolai tanulók tankönyv költségeinek
átvállalása

54/2012.,/IV.2./kt.határozat:

- Somogy Megyei önkormányzatok Erdészeti és
Vadgazdálkodási Társulását létrehozó megállapodás felmondásának tudomásul vétele

55/2012./IV.2./kt.határozat:

- Hollád 125 hrsz. alatti magtár épület helyi védettségének megszüntetése

56/2012./IV.2./kt. határozat:

- Beszámoló a két ülés közötti polgármesteri tevékenységről

57/2012./IV.2./kt.határozat:

- RNÖ helyiség ügyében Tejipari Vállalat megkeresése

58/2012./I.V2./kt.határozat:

- Honlap karbantartás

59/2012./IV.2./kt.határozat:

- Húsvéti nyuszi váró szervezése

60/2012./IV.2./kt.határozat:

- Elsőbbségadás tábla áthelyezése

Zárt ülésen:
61-66/2012./IV.2./kt.határozat:

- Szociális kérelmek elbírálása
RENDELETEI

3/2012./IV.2./önkormányzati rendelet:

-

Önkormányzat
2011. évi költségvetési
zárszámadásáról

4/2012./IV.2./kt.rendelet:

-

A szociális ellátások helyi szabályozásáról módosításáról

2 sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. év április hó 2.
napján 9,00 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
Rigóné Baranyai Beatrix pénzügyi főelőadó
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.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
50/2012./IV.2./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. április 2. napján tartandó
nyilvános ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
Napirend:
1.) 2012. évi munkaterv jóváhagyása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
2.)A 2011. évi zárszámadás tárgyalása, rendeletalkotás
Előadó: Mózes Marianna polgármester
3.) A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 6/2011. (IV.15.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
4.)Egyéb ügyek
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

Napirend tárgyalása
1.) A 2012. évi munkaterv jóváhagyása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
( Munkaterv tervezet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A képviselőtestület részéről kérdés, hozzászólás nem merült fel, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:
51/2012./IV.2./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi
munkatervét megismerte, megtárgyalta, azt jóváhagyta, a 2012. évi munkája alapjának tekinti.
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Határidő: azonnal
Napirend tárgyalása
2.) A2011. évi zárszámadás tárgyalása, rendeletalkotás
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Írásos beszámoló és rendelettervezet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Mózes Marianna polgármester:
Megkérdezi a testület tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban van-e
valakinek kérdése, hozzászólása
Tordai Judit képviselő:
Mire kaptunk a támogatást, a 2,5millió Ft-ot mire lehet elkölteni?
Rigóné Baranyai Beatrix:
Amikor benyújtottuk az önhibás pályázatot, felsoroltunk 1-2 számlát, amit nem fizettünk ki, s
arra fordítjuk.
Mózes Marianna polgármester:
Az önhibás pályázaton nyert pénz nem fedezi a költségeinket.
Tordai Judit képviselő:
Ha nem kaptuk volna ezt a pénzt, akkor is ki kellett volna gazdálkodnia ezeket a pénzeket az
önkormányzatnak.
Mózes Marianna polgármester:
Önhibás pályázatot azért nyújthattunk be, mert hiány volt a költségvetésben.
Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, kéri a képviselő-testület tagjait, amennyiben
egyetértenek az elhangzott előterjesztéssel, kézfelemeléssel szavazzanak.

A képviselőtestület 5 igen szavazattal,
rendeletet alkotja:

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Hollád Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 3/2012.(IV.2.) sz. rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról
Hollád Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény
91. §.. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §.
(1) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló zárszámadást az 3., 4., 5. mellékleteiben foglaltaknak megfelelően
a bevételeket 53.923 ezer Ft módosított előirányzattal, 62.154 ezer Ft teljesítéssel
a kiadásokat 53.923 ezer Ft módosított előirányzattal, 42.866 ezer Ft teljesítéssel
jóváhagyja.
(2) A Polgármesteri hivatal a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 5. mellékletben
foglaltaknak megfelelően fogadja el.
2. §
(1) A felhalmozási (v.fejlesztési) kiadások módosított előirányzatát 12.493 e Ft, teljesítését
4.817 ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 6.,7. mellékletben
foglaltak szerint elfogadja.
3. §.
Az önkormányzat létszámkeretét a 8. mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá.
4. §
Az önkormányzat a 2011. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 10. melléklet – a
mérlegben valamint a vagyon leltárban szereplő adatok alapján 317.249 ezer Ft-ban állapítja
meg.
5. §.
Az önkormányzat és intézményei pénzmaradványát a 15. mellékleteknek megfelelően
jóváhagyja.
6. §.
Cigány Kisebbségi önkormányzat mérlegét a 9. melléklet szerint tudomásul veszi.

7. §.
Az önkormányzat által adott közvetett szolgáltatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 14.
melléklete tartalmazza.
8. §.
A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról a 11. mellékletben
foglaltaknak megfelelően döntött.
9. §.
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban az éves
beszámoló elkészítése során alkalmazni kellett.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak
szerint.
Napirend tárgyalása
3.) A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 6/2011./IV.15./ önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
( Rendelet tervezet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. )
Török Csilla körjegyző:
A lakásfenntartási támogatás átment jegyzői hatáskörbe, ezért kell a rendeletet módosítani.
Csak azok maradtak benn, amire van méltányossági lehetőség.
A képviselőtestület részéről kérdés, hozzászólás nem merült fel, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletét:
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (IV.2.) önkormányzati
rendelete, a 6/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi
szabályozásáról, módosításáról
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a)
pontja és (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III..torvény (a továbbiakban: Szt.) 1.§-ának (2)bekezdésében,
10.§.(3) bekezdés b)pontjában, 26.§.-ában, 32.(1)és 3) bekezdésében, 35.§.(2) bekezdésében,
37.§(1) bekezdés d)pontjában, 37/A.§. (3) bekezdésében, 38.§.(9) bekezdésében, 43/B.§. (1) és (3)
bekezdésében, 45.§. (1), (3) bekezdésében, 46.§.. (1) bekezdésében, 47.§. (2) és (5) bekezdésében,
48.§. (4) bekezdésében, 50.§. (3) bekezdésében , 55/C.§. (4) bekezdésében, 60.§. (3) bekezdésében,
62.§. (2) bekezdésében, 92.§. (1) bekezdésében, a 115.§. (3) bekezdésében, a 132.§. (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 8.§. (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §.

A 6/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelet 2.§. (5) bekezdése helyében az alábbi rendelkezés
lép:
„(5) Elektronikus úton nem intézhető önkormányzati hatósági ügyfajták:
- méltányossági ápolási díj
- átmeneti segély
- kamatmentes kölcsön , vissza nem térítendő támogatás
- temetési segély
- felsőoktatási hallgatók támogatása
- méltányossági közgyógyellátás
2. §.
A 6/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelet 6.§. (1) bekezdése helyében az alábbi rendelkezés
lép:
„(1) A rendszeres szociális segély, átmeneti segély, temetési segély, egészben, vagy részben
természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható. A természetbeni ellátási forma
különösen akkor állapítható meg, ha a családgondozás adatai alapján a segélyezett család
életvezetési és gazdálkodási gondjai megalapozzák azt, hogy a készpénz segélyt nem
rendeltetésének megfelelően használja fel a jogosult. A folyósítás módjáról az ellátást
megállapító határozatban rendelkezni kell.”
3. §.
A 6/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelet II. fejezet Szociális rászorultságtól függő pénzbeli
ellátások alcím alatti szöveg 9.§. (1) bekezdés helyébe az alábbi szöveg lép:
„Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a települési önkormányzat képviselőtestülete az Szt.-ben, illetve e rendeletében meghatározott feltételek szerint
a) méltányossági ápolási díjat (18.életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását
végző személy kérelmére)
b) átmeneti segélyt
c) temetési segélyt
d) kamatmentes kölcsönt, vissza nem térítendő támogatást,
e) felsőoktatási tanulók támogatását (Bursa Hungarica)
állapít meg (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő ellátások).
4. §,
A képviselő-testület a 6/2011.(IV.15.) önkormányzati rendelet 14.15-16. §-át hatályon kívül
helyezi.

5. §.
Záró rendelkezések
(1)E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2)A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak
szerint.
6. §.
E rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európa Unióhoz történő csatlakozásáról szóló
szerződés kihirdetéséről szóló 2004. évi XXX.tv-el összhangban az Európai Közösségek
jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
Napirend tárgyalása
4.) Egyéb ügyek
4.1. Nemleges közbeszerzési terv jóváhagyása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
( Írásos előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. )
A képviselőtestület részéről kérdés, hozzászólás nem merült fel, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:
52/2012./IV.2./ kt.határozat:
a.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. évben nem kíván
közbeszerzési eljárását lefolytatni, ezért NEMLEGES közbeszerzési tervet hagy jóváb.) Hollád Község önkormányzatának Képviselő-testülete amennyibe n közbeszerzés alá eső
beszerzést kíván még a 2012-es költségvetési évben megvalósítani, közbeszerzési tervét el
fogja készíteni és nyilvánossá teszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

4.2. Dobó István Általános Iskola és Óvodába járó holládi általános iskolai tanulók
tankönyvköltségeinek átvállalása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Írásos előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. )

A képviselőtestület részéről kérdés, hozzászólás nem merült fel, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:
53/2012. (IV.2.) kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Dobó
István Általános Iskola és Óvoda holládi általános iskolai tanulók várható
tankönyvköltségeivel kapcsolatos tájékoztatását.
A 2012/2013. tanévi tankönyvek összegét, amely várhatóan 43.600 Ft, a 2012. évi
költségvetési kiadásai terhére átvállalja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
4.3.) Somogy Megyei Önkormányzatok Erdészeti és Vadgazdálkodási Társulását
létrehozó megállapodás felmondása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Írásos előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. )
A képviselőtestület részéről kérdés, hozzászólás nem merült fel, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:
54/2012.(IV.2.) kt.határozat:
Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogy Megyei Közgyűlés
7/2012./II.7/KH. Számú határozatában foglaltakat – melyben a Somogy Megyei
Önkormányzatok Erdészeti és Vadgazdálkodási Társulása társulási megállapodását 2011.év
december 31-i hatállyal felmondja, megismerte, megtárgyalta, azt tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
4.4. Hollád 125 hrsz. alatti magtár épület helyi védettségének a megszüntetése
Előadó: Mózes Marianna polgármester
( Írásos előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. )
Mózes Marianna polgármester:
Lakossággal beszélgetett a Magtár épülettel kapcsolatosan. Nehezen viselnék az emberek, ha
az épület lebontásra kerülne, a tulajdonosnak az állagmegóvást kellett volna teljesíteni. A
Földhivatal szerint az önkormányzatnak nincs joga, hogy az adásvételi szerződést
megtekintse. Az épület valamikor az ÁFÉSZ-é volt.
Tordai Judit képviselő:
Nem lehet a tulajdonost kötelezni a tető rendbetételére?

Mózes Marianna polgármester:
Nem lehet.
Mózes Judit képviselő:
Kellene valamit tenni annak érdekében, hogy az épület megmaradjon.
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért azzal, hogy kérjük ki a Kulturális és
Örökségvédelmi Hivatal véleményét, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
55/2012./IV.2./kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Hollád 125
hrsz. alatti Magtár épület helyi védettségének megszüntetésével kapcsolatos előterjesztést.
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a védelem megszüntetése miatt ki kell kérni a
Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal véleményét, akik hasonló ügyekben nagy tapasztalattal
rendelkeznek.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatnak megfelelően járjon el az ügyben, a véleményt a
Kulturális és Örökségvédelmi Hivataltól kérje meg, annak megérkezése után terjessze a
képviselő-testület elé megtárgyalásra.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
4.5.) Beszámoló a két ülés közötti polgármesteri tevékenységről
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Szóbeli előterjesztés.)
Mózes Marianna polgármester:
A szennyvíz hozzájárulással kapcsolatosan ma 11.00 órakor érkezik Boros István a Kapos
Hidro Kft képviselője – ők voltak azok akik a társulás ügyeit intézték, ő a beruházással
kapcsolatosan válaszol a felmerült kérdésekre.
A könyvtárhoz a megbeszéltek szerint az internet megrendelésre került.
Március 1-vel új közmunkásokat alkalmazunk a Marcali Kistérségi Többcélú Társuláson
keresztül.
Kérdések, hozzászólások:
Tordai Judit képviselő:
Az orvosi rendelő ajtóval mi lesz?
Mózes Marianna polgármester
Meg van rendelve, csak a napot kell kiválasztani, amikor a Doktor úr nem dolgozik, hogy
akkor végezhessék el a munkát.

Török Csilla körjegyző:
A háziorvossal kapcsolatos testületi határozatot a Doktor úr megkapta.
Tordai Judit képviselő:
Akkor azért beszél olyan csúnyán a Doktor úr. Elmentek hozzá Balatonszentgyörgyre, hogy
töltse ki a beutalót orvosi felülvizsgálatra. Azt mondta, most nincs rá időm, majd
megcsinálom.
Mózes Marianna polgármester:
Lesz majd beszámolója a Doktor úrnak, akkor fel lehet neki tenni a kérdéseket.
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a Képviselő-testületet, hogy az elhangzott beszámolóval egyetért, kézfelemeléssel
szavazzon
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
56/2012.(IV.2.) kt., határozat:
Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
polgármester két ülés között végzett tevékenységét, melyet tudomásul vett és elfogadott.
Határidő. Azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
4.6. Roma Nemzetiségi Önkormányzat feloszlásáról tájékoztatás
Előadó: Török Csilla körjegyző
(Szóbeli tájékoztatás)
Török Csilla körjegyző:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a holládi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
kimondta a feloszlását, ezzel kapcsolatban a képviselő-testületnek teendője nincs.
Kérdések, hozzászólások:
Tordai Judit képviselő:
Mivel megszűnt az RNÖ, mi lesz a helyiséggel. Rá van-e kötve a szennyvízhálózatra? A
tulajdonosnak levelet kell írni a helyiség ügyében.
Mózes Marianna polgármester:
Azért nincs a szennyvíz bekötve, mert nincs leállás. Ugyanis, ez egy pici terület, nem önálló
létesítmény.

Tordai Judit képviselő:
Lehetne ott egy játszóházat kialakítani a nyárra. Ki kellene meszelni társadalmi munkában.
Több szülővel beszélt, hogy felajánlanának pár ezer forintot havonta és felváltva
foglalkoznának a gyerekekkel.
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy a Tejipari Vállalatot levélben meg kell
keresni az épület ügyében, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
57/2012./IV.2./kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Hollád, Fő
u.12.sz. alatti ingatlan tulajdonosát keresse meg, kérjen nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy
az ingatlanukkal a továbbiakban mi a szándékuk, a nyilatkozat megérkezése utána a testületet
tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
4.7. Honlap létesítése
Előadó: Török Csilla körjegyző
( Szóbeli előterjesztés )
Török Csilla körjegyző:
Marcali kistérség pályázott honlap készítésre a kistérséghez tartozó önkormányzatok részére,
amely pályázat nyert, és az önkormányzatok részére a honlapok elkészültek, amelyeket a
pályázatban foglalt időtartamon keresztül karban is tartották. A pályázatban vállalt
kötelezettség lejárt, így az önkormányzatnak kellene keresni egy céget, aki a honlapot
karbantartja. Ha a kistérség üzemeltetné továbbra is, akkor is pénzbe fog kerülni. . Az
elektronikus információ szabadságról szóló törvény kötelezettséget ró az önkormányzatokra
azzal kapcsolatban, hogy a honlapon milyen adatokat kell nyilvánosság tenniük.. Ennek a
kötelezettségnek eleget kell tenni. Árjánlatot kell kérni rá.
Tordai Judit képviselő:
Aki a balatonszentgyörgyi honlapot csinálja, attól kérjünk árajánlatot.
Mózes Marianna polgármester:
A balatonszentgyörgyi honlapot Tüskés Balázs balatonszentgyörgyi lakos készítette és tartja
karban. Javasolja, hogy Tüskés Balázstól kérjen az önkormányzat árajánlatot
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
58/2012./IV.2./kt. határozat:
Hollád Község Képviselő-testülete megkeresi Tüskés Balázs balatonszentgyörgyi lakos
vállalkozót a Hollád település honlapjának elkészítésével, és karbantartásával kapcsolatosan,
mellyel egyidőben fent nevezettől a munkára árajánlatot kér.
Felkéri a polgármestert, hogy a megkeresésnek tegyen eleget, és az árajánlatot terjessze a
képviselő-testület elé megtárgyalásra.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
4.8.. Örök Fiatalok Egyesülettel kapcsolatos tájékoztatás
Előadó: Gaál Melinda alpolgármester
(Írásos tájékoztatás jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kérdések, hozzászólások:
Tordai Judit képviselő:
Van rá lehetőség, hogy az IKSZT beruházás elkészüljön? Ki vette a kezébe?
Gaál Melinda alpolgármester:
Április 30-ig működik a Dél-Balatoni Leader, de a pályázatokat tovább folytathatják.
Török Csilla körjegyző:
Mivel csak egy év van vissza a megvalósításhoz, az egyesület szorgalmazza, mert jogvesztő
lesz a határidő.
Tordai Judit képviselő.
Plusz támogatást lehet kérni?
Gaál Melinda alpolgármester:
Nem lehet plusz támogatást kérni az ÁFA emelkedés, vagy az esetleges árdrágulások miatt.
Arról a három pályázatról, melyről a képviselő-testület korábban szavazott, már 20-a körül
megkaptam a tájékoztatást, hogy befogadták.
Agrár támogatásról e-mailben is lehet tájékozódni.
4.9.) Húsvéti nyusziváró ünnepség szervezése
Előadó: Tordai Judit képviselő
( Szóbeli előterjesztés )
Tordai Judit képviselő:
Mivel a Roma Nemzetiségi Önkormányzat feloszlott ők már nem szerveznek Húsvétre a
gyermekeknek, ezért javasolja, hogy a képviselő-testület tartson egy nyusziváró ünnepséget a
holládi gyerekek részére.

Kérdések, hozzászólások:
Mózes Judit képviselő:
Javasolja, hogy legyen inkább gyereknap, a nyuszi váró helyett.
Mózes Marianna polgármester:
Nem meri vállalni, mivel nincs ideje rá. Az ünnep tövében nem vállal be ilyen ünnepséget.
Tordai Judit képviselő:
Olcsó nyuszi csomagot javasol a gyerekeknek, mivel nem kaptak Mikulás csomagot sem az
Önkormányzattól.
Mózes Marianna polgármester:
Nem kaptak a gyerekek Mikulás csomagot, de volt szaloncukor, és karácsonyváró ünnepség
is.
Mózes Judit képviselő:
Javasolja inkább a spórolást.
Gaál Melinda alpolgármester:
Ha lenne csomag, hogyan lenne a kiosztása?
Mózes Marianna polgármester:
Javasolja, hogy a képviselőtestület döntsön, ha lesz csomag, akkor az mekkora összegű legyen
és kik kapják. 300 Ft-os csomagot javasol, a és 8. osztályos korig bezárólag.
Kéri a képviselő-testületet, aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal,1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozta az
alábbi határozatát:
59/2012./IV.2./kt.határozat:
Hollád Község Képviselő-testülete megtárgyalta Tordai Judit képviselő javaslatát a
gyermekek Húsvét alkalmából történő megajándékozásával kapcsolatosan. A holládi
gyerekek részére 300.- Ft értékű nyuszi csomagot ajándékoz 0 éves kortól a 8. osztályos
korig bezárólag, a 2012. évi költségvetési kiadásai terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

4.10. Elsőbbségadás tábla áthelyezésére javaslat
Előadó: Tordai Judit képviselő:
(Szóbeli előterjesztés)
Tordai Judit képviselő:
Javasolja, hogy az Elsőbbségadás tábla kerüljön áthelyezésre a Rákoczi utca-Petőfi utca
sarkáról, ez a Templommal szemben van, a másik oldalra, a Petőfi utcába a Templom felőli
oldalon, úgy hogy az legyen alárendelt út.. Javasolja, továbbá, hogy ne is az Elsőbbségadás
tábla, hanem Stop tába legyen kihelyezve
Mózes Marianna polgármester:
Támogatja az Elsőbbségadási tábla áthelyezését.
A képviselőtestület részéről kérdés, hozzászólás nem merült fel, 3 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással meghozta az alábbi határozatát:
60/2012./IV.2./kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Áll, elsőbbségadás kötelező táblát a
Rákoczi utca-Petőfi utca kereszteződésből áthelyezteti a Petőfi utca Keleti, Templom felőli
oldalára, ezáltal a forgalmi rend változásához hozzájárul.
Határidő: azonnal
Felelős. Mózes Marianna polgármester
Tordai Judit képviselő:
Élelmiszer segéllyel kapcsolatban érdeklődik, hogy marad-e az önkormányzat ökumenikus
segélyszervezetnél, vagy keres más szervezetet? Vállalkozó is lehet, mivel meg kell újítani a
szerződést.
Javasolja, hogy körül kell nézni, van-e más szervezet, ahol lehet pályázni. Az MVH-nál is van
segély program.
4.11. Zárt ülés elrendelése
A képviselő-testület egyhangúlag a továbbiakban tárgyalandó ügyekre – jellegük miatt – zárt
ülést rendel el.
Egyéb napirend, hozzászólás nem lévén, Mózes Marianna polgármester a nyilvános ülést
berekeszti.
k.m.f..
Mózes Marianna
polgármester

Török Csilla
körjegyző

