HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3. számú jegyzőkönyv
2012. május 23.
NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI
69/2012.V.23./kt.határozat:

- 2012.május 23-i ülés napirendjének elfogadása

70/2012./V.23./kt.határozat:

- Marcali Rendőrkapitányság beszámolójának elfogadása

71/2012./V.23./kt.határozat:

- A balatonkeresztúri Alapszolgáltatási
Központ Hollád községben 2011.évben
végzett tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadása

72/2012./V.23./kt.határozat:

- Beszámoló a családsegítő Hollád községben 2011.évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

73/2012./V.23./kt.határozat:

- Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat
Hollád községben 2011.évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

74/2012./V.23./kt.határozat:

- Gyermekvédelmi törvényből eredő feladatok végrehajtásáról szóló beszámoló
elfogadása

75/2012./V.23./kt.határozat:

- Hollád honlapjának elkészítésére tett
jánlat elfogadása

Zárt ülésen:
76/2012./V.23./kt.határozat:

- Simon Tamás és Simon Szimonetta holládi lakosok részére rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása

77/2012./V.23./kt.határozat:

- Ballagó gyermekek részére rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás megállapítása

78/2012./V.23./kt.határozat:

- Bogdán Ferencné Hollád, Rákoczi u.22.
sz. alatti részére átmeneti segély megállapítása
- Bogdán János Hollád, Petőfi u.15.sz.
alatti lakos kamatmentes kölcsön iránti
kérelmének elutasítása

79/2012./V.23./kt.határozat:

80/2012./V.23./kt.határozat:

- Bogdán Erika Hollád, Felszabadulás u.
14.sz. alatti lakos részére átmeneti segély
megállapítása

RENDELETEI
___________________________________________________________________________
5/2012./V.23./önkormányzati rendelet:

- a szabálysértési tényállást tartalmazó
egyes rendeletek rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

3.sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. év május hó 23.
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
Tanácskorzási joggal jelen van: Török Csilla körjegyző
Beck Péter r.őrnagy Rendőrkapitányság Marcali
Petkess Kornélné Alapszolgáltatási Központ vezető
Schveigerné Kovács Erika családgondozó
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:
69/2012./V.23./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. év május hó 23. napján
tartandó nyilvános ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
Napirend:
1.) Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről Hollád községben
Előadó: Rendőrkapitányság Marcali
2.) Beszámoló az Alapszolgáltatási Központ 2011.évi működéséről, tevékenységéről
Hollád községben
Előadó: Petkess Kornélné intézményvezető
3.) Beszámoló a családsegítő Hollád községben 2011.évben végzett tevékenységéről
Előadó: Petkess Kornélné intézményvezető
4.) Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat Hollád községben 2011.évben végzett
tevékenységéről
Előadó: Petkess Kornélné intézményvezető

5.) A gyermekvédelmi törvényből eredő feladatok 2011.évi végrehajtásának
értékelése
Előadó: Török Csilla körjegyző
6.) Rendeletalkotás a szabálysértési tényállást tartalmazó egyes rendeletekben foglalt
rendelkezések hatályon kívül helyezéséről
Előadó: Mózes Marianna polgármester
7.) Egyéb ügyek
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
1.)Napirend tárgyalása
Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről Hollád községben
Előadó: Rendőrkapitányság Marcali
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
Beck Péter r.őrnagy:
Ismerteti a közrend közbiztonság helyzetét az elkészített beszámolójában. Csökkent az össz
bűncselekmények száma. A betörések száma 2-vel nőtt. A bűncselekmények jelentős része
felderítésre került. 2 fő, aki a bűnözés kemény magja Holládon, előzetes letartóztatás 1 fő
személyt keres a rendőrség. 2011.évben trükkös lopást nem tapasztaltak sem Holládon, sem a
Körjegyzőséghez tartozó másik 3 településen. Súlyos testi sértés, és gépjármű feltörés is
előfordult. Sok az időskorú, havi rendszerességgel felkeresi őket a rendőr, tartják velük a
kapcsolatot, felvilágosítják őket arról, hogy a trükkös lopásokat hogyan védjék ki. Gyalogos
járőrszolgálat is van a faluban és a szőlőhegyen egyaránt. Június 1-től várhatóan 12 fős csapat
érkezik a Pécsett megalakult készenléti egység. Úgy volt, hogy 4 fővel emelik a
balatonkeresztúri Rendőrőrs létszámát május 1-től, ez a dátum június 1-re tolódott.
2012.január 1-től nulla tolerancia van érvényben az alkoholfogyasztásra, ez érinti a
kerékpárosokat is. A balesetek 25 % -át kerékpárosok okozzák.
Tordai Judit képviselő:
A lakosságot nem lehet arról tájékoztatni, hogy kit keresnek? Megnyugtató lenne az idősek
számára, mert félnek, nem mernek kimenni a temetőbe, bútorokat tologatnak az ajtó elé.
Beck Péter r.őrnagy:
Tájékoztatva lett a falu, tudnak arról is, hogy nyomravezetői díjat tűzött ki a rendőrség. A
média is közölte.
Mózes Marianna polgármester:
Kérdezi a képviselő asszonyt, hogy milyen tájékoztatásra gondol?

Tordai Judit képviselő:
Össze kellene hívni a lakosságot, kérni a segítségüket, és tájékoztassák őket. Az megnyugvás
az embereknek, ha beszélgetnek velük.
Nem tudott arról, hogy éjszaka is járnak a rendőrök, ez csak most van, vagy állandóan?
A falu nyugalmát szolgálja, hogy ne csak autóval menjenek végig, hanem gyalogosan is.
Beck Péter r.őrnagy:
Ha elfogásra kerül a keresett személy, akár életfogytiglant is kaphat. A Fő utca egyik felét ő
személyesen járta végig, felkereste az embereket, hogy szóljanak, ha látták a keresett
személyt.
Tordai Judit képviselő:
Nem mer senki szólni, félnek. Hiányolja, hogy a polgármesteri hivatal összehívhatta volna a
lakosságot és tájékoztathatta volna. Nem tyúklopásról van szó, hanem fojtogatásról. Nem
egymást, értették meg egymást. A nyugalom érdekében kéri a lakosság tájékoztatását. El kell
beszélgetni az emberekkel.
Beck Péter r.őrnagy:
Az idő nem engedi meg, ezek után szívesen tájékoztat mindenkit. Ha az emberek nem látják a
rendőrt, az nem jelenti, hogy nincsenek is itt. Elbeszélgettek velük, a pincetulajdonosok is
tájékoztatva lettek.
Tordai Judit képviselő:
Szükségesnek tartja a tájékoztatást, az bizalmat adna az embereknek, és szólnának ha látnák a
keresett személyt.
Beck Péter r.őrnagy:
Rendszeresen tartják a lakossággal a kapcsolatot.
Tordai Judit képviselő:
Az anyukámnál nem voltak, a Mariska néninél sem. Nem bántom a rendőrséget.
Mózes Marianna polgármester:
Tudnak az ügyről, tudják, hogy keresnek egy embert. A tájékoztatás 16 óra után is
megoldható lenne, amikor ráér az őrnagy úr.
Beck Péter r.őrnagy:
Egyrészt nem szerencsés, mivel a bűnőzök is tudomást szereznek róla. Van lehetőség a
tájékoztatásra 16 óra után és tart egy tájékoztatást. Időpontot egyeztet majd a polgármesterrel.
Tordai Judit képviselő:
A falu bekamerázására van-e lehetőség?
Beck Péter r.őrnagy:
A kamera nem olcsó, pályázni lehet rá, ez az önkormányzat feladata. A kamerát üzemeltető
rendszert zárt helyen kell tartani, felügyeletet kell biztosítani, aki felügyeli a kamerát, ezt
külön ellenőrzik, valamint azt is felügyelni kell, hogy mikor törlődik a felvétel.

Tordai Judit képviselő:
A kamera vissza fogja az elkövetőket?
Beck Péter r.őrnagy:
Nem nagyon, hiszen éjszaka is bemennek a betörők a bent alvókhoz.
Mózes Marianna polgármester:
Kéri az időpontot, ha az meglesz rászerveznek.
Tordai Judit képviselő:
Kéri a gyorshajtók ellenőrzését a Fő utcában. Hiába van kint a 40 km/h-s sebességkorlátozó
tábla, nem tartják be.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
70/2012./V.23./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Rendőrkapitányság közrend
és községbiztonság helyzetéről szóló beszámolójában foglaltakat megismerte, megtárgyalta,
azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
2.) Napirend tárgyalása
Beszámoló az Alapszolgáltatási Központ 2011.évi működéséről, tevékenységéről Hollád
községben
Előadó: Petkess Kornélné intézményvezető
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
A képviselő-testület részéről hozzászólás vélemény nem merült fel.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül meghozta
az alábbi határozatát:
71/2012./V.23./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testület a balatonkeresztúri székhelyű,
társulásban fenntartott Alapszolgáltatási Központ 2011.évben végzett munkájáról szóló
beszámolójában foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

3.) Napirend tárgyalása
Beszámoló a családsegítő Hollád községben 2011.évben végzett tevékenységéről
Előadó: Petkess Kornélné intézményvezető
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
Schveigerné Kovács Erika családgondozó:
Egyre több ügyfél keresi fel őket. Sok anyagi problémával küszködő ember van a községben,
nem is igazán a szociális munkáját kell gyakorolni. Probléma van közlekedéssel. A
településen szegénye élnek, nem tudnak a településről kijutni, ide visszautazni. Orvoshoz
jutás, bevásárlás is nehézkes. Valahogy biztosítani kellene falugondnok, vagy esetleg a tikosi
falugondnok igénybe vételével. A közlekedés megoldásáról kellene gondolkodni. Az
önkormányzat feladata lenne ennek a megoldása.
Tordai Judit képviselő:
Az Erika munkájával az emberek elégedettek. Nem tudják az emberek a gyermeküket
orvoshoz vinni, mert nincs rá pénzük. A balatonszentgyörgyi polgármester említette a
gépjármű igénybe vételi lehetőséget, vele kellene egyeztetni. Javasolja a közlekedés
megoldását.
Török Csilla körjegyző:
A tikosi falugondnoki szolgálat tekintetében a tikosi polgármester úrral kellene egyeztetni, bár
a falugondnoki gépjárművet nem lehet bérbe adni. A balatonszentgyörgyi önkormányzatnak
van egy 9 személyes gépkocsija, melyet bérbe lehet venni, ezt a balatonszentgyörgyi
polgármester úrral kell egyeztetni.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
72/2012./V.23./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a balatonkeresztúri székhelyű
Alapszolgáltatási Központ családsegítőjének tevékenységéről Hollád községben 2011.évben
szóló beszámolóban foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
4.) Napirend tárgyalása
Beszámoló a gyermekjóléti
tevékenységéről

szolgálat

Hollád

Előadó: Petkess Kornélné intézményvezető
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)

községben

2011.évben

végzett

Tordai Judit képviselő:
Figyelmébe ajánlja a gyermekjóléti szolgálat képviselőjének, hogy látogassa meg a
családokat, mert probléma van a gyermekekkel, nem csak azokkal, akit védelembe vannak
véve.
Mózes Marianna polgármester:
A gyermekjóléti szolgálat családgondozója látogatja a családokat, akik gyermekvédelmi
támogatásban részesülnek. Kell szólni, ha valakinél probléma van.
Petkess Kornélné intézményvezető:
Azért van a jelzőrendszer, hogy tájékoztassa a problémákról a gyermekjóléti szolgálatot.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül meghozta
az alábbi határozatát:
73/2012./V.23./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a balatonkeresztúri székhelyű
Alapszolgáltatási Központ gyermekjóléti szolgálata tevékenységéről Hollád községben
2011.évben szóló beszámolóban foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
5.) Napirend tárgyalása
A gyermekvédelmi törvényből eredő feladatok 2011.évi végrehajtásának értékelése
Előadó: Török Csilla körjegyző
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
74/2012./V.23./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és azt elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy az értékelést a Somogy Megyei
Kormányhivatalhoz terjessze fel.
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Török Csilla körjegyző

6.) Napirend tárgyalása
Rendeletalkotás a szabálysértési tényállást tartalmazó egyes rendeletekben foglalt
rendelkezések hatályon kívül helyezéséről
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés és rendelettervezet jelen jkv. mellékletét képezi.)
Török Csilla körjegyző:
Ismertet hogy miként változott a szabálysértésekről szóló törvény.
Tordai Judit képviselő: Lakossági fórumot kellene összehívni, tájékoztatni kellene a
lakosságot.
Török Csilla körjegyző:
A jegyzőnek már nincs szabálysértési hatósági jogköre, készít egy írásos tájékoztatást, és az
kijuttatásra kerül a lakossághoz un. szórólap formájában.
Tordai Judit képviselő:
Van-e Holládnak állattartási rendelete?
Török Csilla körjegyző:
Kimondott állattartási rendelet nincs, az állattartás szabályai a Települési rendtartásról szóló
rendeletben voltak szabályozva. A szabálysértési rendelkezéseket hatályon kívül kell
helyezni, mivel a 2012.II.törvény úgy rendelkezett, hogy önkormányzati rendelet
szabálysértési rendelkezéseket nem tartalmazhat.
Tordai Judit képviselő:
Le van szabályozva, hogy állatokat a házaktól milyen távolságra lehet tartani.
Török Csilla körjegyző:
Központilag csak a méhekre van ilyen szabályozás.
Mózes Marianna polgármester:
A környezetvédelemnek és az állatvédőknek van törvényük, ők tudják érvényesíteni a
szabályokat.
Török Csilla:
Érkezett egy feljelentés a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelemhez egy holládi állampolgár
ellen, ők ezt át tették az ÁNTSZ-hez, az Állategészségügyhöz, hogy a Körjegyzőséghez, ez
utóbbihoz a Települési rendtartásban foglalt rendelkezések miatt. Az illető állampolgár már
korábban többször meg volt büntetve a helyi rendeletben foglalt rendelkezések megszegése
miatt szabálysértési bírsággal, ezt most nem lehet, mert nincs szabálysértési bírság. Tudomása
szerint a környezetvédelmi hatóság is megbüntette többszázezer forintra. Befizetni nem tudta,
a behajtása nem sikerült. Akkoriban tudomása szerint Kaposvárról az állategészségügy
állatorvosa azt a véleményt adta, hogy az állatok állapotával minden rendben van.

Tordai Judit képviselő:
Állami támogatást vesz fel. Úgy tudja, hogy van arra szabályozás, hogy mennyi trágyát,
mennyi ideig tárolhat valaki. Mindenkinek igaza van, hogy jön a nyár és milyen bűz terjeng a
levegőben.
Török Csilla körjegyző:
Az állategészségügytől jelezték, hogy várhatóan június 5-én szemlét kívánnak tartani a
feljelentett személy ingatlan. A szemlén a Körjegyzőség ügyintézője is részt vesz majd.
Gaál Melinda alpolgármester:
Jelen pillanatban fel lehet-e szólítani a ingatlantulajdonosokat hogy tartsák rendben az
ingatlanaikat?
Török Csilla körjegyző:
Igen fel lehet szólítani őket, nincs szankció. Attól még kötelezettsége mindenkinek, hogy az
ingatlana előtt területet kaszálja, télen a járdát síkosság mentesítse. Ha megalkotásra kerül
majd a rendelet a tiltott közösségellenes magatartásokról, abban majd szabályozásra kerülnek
ezek a dolgok, az nem szabálysértés lesz, hanem aki nem tartja be a szabályokat, annak a Ket.
szerinti közigazgatási bírságot lehet kiszabni.
A külföldiekkel van gond, akiknek nincs EGT-s engedélyük, magyarországi lakcímük. Több
feljelentés lett téve az elmúlt években, de a szabálysértési hatóságnak meg kellett szüntetni az
eljárást.
Tordai Judit képviselő:
A külföldiek is megjelennek évente egyszer-kétszer az ingatlanaiknál, akkor kell a kezükbe
nyomni a felszólítást.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2012./V.23./önkormányzati rendelete
a szabálysértési tényállás tartalmazó egyes rendeletek rendelkezéseinek hatályon kívül
helyezéséről
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szabálysértésekről, a szabálysértési
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrel szóló 2012.évi II.törvény 254.§.(2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§.
Hatályát veszti a települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás
díjának megállapításáról szóló 7/2005./IV.25./önkormányzati rendelet 12.§.-a.
2.§.
Hatályát veszti a települési rendtartásról szóló 8/2005./IV.25./önkormányzati rendelet 4.§.(1),
(5)-(7) bekezdései, a 6.§. (7) bekezdése, a 7.§.(2) bekezdésében „Tilos választási hirdetmény
elhelyezése az önkormányzati intézmények helyiségeiben és épületei falán” szövegrész, a 8.§.

(4) bekezdése, a 9.§.-a, a 14.§(1)-(2) bekezdései, a 15.§. (1) és (3) bekezdései, a 16.§. (2)-(3)
bekezdései, a 26.§. (1)-(2) bekezedései, a 27.§. (1) bekezdése, (3)-(5) bekezdései, a 31.§. (1)
bekezdése.
3.§.
Hatályát veszti a temetőkről és a temetkezésről szóló 10/2005./IX.26./önkormányzati rendelet
14.§. (4) bekezdés b) pontja, a 17.§. (1) bekezdése, a „Szabálysértési rendelkezések” alcím, a
22.§.(1)-(3) bekezdései.
4.§.
Hatályát veszti a köztéri játszóterek használatának rendjéről 12/2011./IX.22./önkormányzati
rendelet 3.§. (4)-(9) bekezdései, a 4.§. (1)-(2) bekezdései.
5.§.
Hatályát veszti a község területén lévő közterületeken történő szeszesital fogyasztás és
dohányzás korlátozásáról szóló 11/2011./IX.22./önkormányzati rendelet.
Záró rendelkezések
6.§.
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
7.)Napirend tárgyalása
Egyéb ügyek
7.1. Hollád település honlapjának elkészítésére tett ajánlat megtárgyalása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos ajánlat jelen jkv. mellékletét képezi.)
Mózes Marianna polgármester:
A testület a 2012.április 2-i ülésén tárgyalt a honlap készíttetéséről, akkor megbízta, hogy
kérjen ajánlatot Tüskés Balázstól, aki a balatonszentgyörgyi honlapot is készítette és karban
tartja. Eleget kell tenni a jogszabályi előírásnak, miszerint meghatározott adatokat a
közadattárban is meg kell jelentetni.
Ismerteti a benyújtott ajánlatot. A honlap készítés díja egyszeri 130.000. – Ft, a karbantartás
havonta 7.900.- Ft ÁFA.
Gaál Melinda alpolgármester:
Ügyesen és szépen dolgozik a Tüskés Balázs.
Mózes Marianna polgármester:
A holládi vállalkozókat is fel kell tenni a honlapra.

Mózes Judit képviselő:
Az ajánlat azt tartalmazza, hogyha a karbantartás díja 1 évre előre egyösszegben kifizetésre
kerül, akkor tulajdonképpen az éves díjból 1 hónap kedvezményt ad. Javasolja az egyösszegű
fizetést.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
75/2012./V.23./kt.határozat:
1.)Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tüskés Balázs egyéni vállalkozó
(8710 Balatonszentgyörgy, Kossuth u.5.) Hollád település internetes honlapjának
elkészítésére és karbantartására tett ajánlatában foglaltakat megismerte, megtárgyalta.
2.)A képviselő-testület a honlap elkészítését megrendeli, az elkészítés egyszeri költségének,
130.000.- Ft-nak a fedezetét a 2012.évi költségvetési kiadási terhére biztosítja.
3.)A képviselő-testület a honlap havi karbantartási díjának mértékét elfogadja, azzal, hogy az
a közadattárba közvetítendő adatok feltöltését és aktualizálását is tartalmazza, annak
egyösszegű kifizetéséről dönt, mivel ebben az esetben az ajánlatban feltüntetett 1 havi
díjkedvezményt igénybe kívánja venni.
4.) A képviselő-testület a honlap készítőjével egyeztetni kíván a honlapon megjelentetni
kívánt tartalomról.
5.)A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására, és
hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
7.2.Tordai Judit képviselő hozzászólásai
7.2.1. Falubusz témája:
Időként kellene igénybe venni, a kisgyermekesek orvoshoz, illetve bevásárlás céljára történő
eljutásához. Esetleg összehangolni azzal amikor a tikosi falugondnoki jármű amúgy is megy.
Török Csilla körjegyző:
A tikosi falugondnoki autót bérbe nem lehet adni, ezt a jogszabály nem engedi meg, de a
balatonszentgyörgyi gépjárművet lehet, ezt viszont a polgármester úrral kell egyeztetni.
Tordai Judit képviselő:
Javasolja megbeszélni, hogy a holládi időskorúaknak és gyermekeknek kirándulást kell
szervezni. Orvosi vizsgálatra több személyt is vihetne egyszerre, meg kellene szervezni.
Mózes Marianna polgármester:
9 személyes a gépjármű, ebből egy fő a gépkocsivezető, 1 fő kísérő, tehát 7 személyt lehet
egyidejűleg szállítani.

7.2.2. Villanypásztor kihúzása:
Mózes Ferenc kérte a polgármester asszonyt, hogy szeretne villanypásztort kihúzni ,hogy a
tehenek ne az úton menjenek amikor hajtja ki őket, de elutasításra került.
Mózes Marianna polgármester:
Nincs akadálya, hogy kihúzza, de mondta Mózes Ferencnek, hogy egyeztessen a
szomszédokkal, és azután, hogy kihajtotta a teheneket, áramtalanítani kell a rendszert.
7.2.3. Orvosi rendelő ajtajának bepárnázása:
Érdeklődik, hogy milyen stádiumban van az orvosi ajtó bepárnázási ügye? Már régóta
húzodik.
Mózes Marianna polgármester:
Beszélt a vállalkozóval aki készíti. Elkészült a munkával, csak azt kérte, hogy pénteki napon
kerüljön felszerelésre, hogy legyen idő hétvégén kitakarítani.
7.2.4. Internet bevezetése a könyvtárba:
Érdeklődik, hogy hogy áll az internet bevezetés ügye?
Mózes Marianna polgármester:
A testület határozatának megfelelően már februárban leadta a szükséges papírokat, az
ügyintéző állítása szerint már felküldte Budapestre, de nem történt semmi. Hetente
érdeklődik.
Török Csilla körjegyző:
Beszélt Keszthelyen a Nívóker Kft.-vel, akik tájékoztatták, hogy amennyiben nem tud az
Önkormányzat dűlöre jutni a marcaliakkal, akkor az összes papírt újra össze kell szedni és be
kell vinni hozzájuk, megpróbálják sürgősséggel intézni.
7.2.5. Játszótér elszámolás ügye:
Játszótér elszámolását szeretné meg tekinteni. Kapott egy levelet a szennyvízzel kapcsolatban,
azt is szeretné bevinni a körjegyző asszonyhoz.
Mózes Marianna polgármester:
Rigóné Baranyai Beatrix pénzügyi főelőadó is mindenben rendelkezésre áll, az elszámolást ő
tudja megmutatni.
7.2.6. Homokos gödör témája:
A Dél-Balaton Mezőgazdasági Zrt-t kötelezték a homokos gödör rekultivációjára,
polgármester asszony írjon egy levelet és érdeklődjön, hogy hogy áll az ügy.
7.2.7. Templom előtti elsőbbségadás kötelező tábla áthelyezésének ügye:
A testület döntött arról, hogy áthelyezi az elsőbbségadás kötelező táblát a templomnál,
mégpedig olyan formában, hogy azoknak legyen kötelező elsőbbséget adni, akik a volt óvoda
felől jönnek. Nem történt meg a végrehajtás.
Mózes Marianna polgármester:
Sajnos olyan gond van, hogy a táblát pontosan a templom bejáratával szemben kellene kitenni
a jogszabályok szerint. Akkor pedig nem lehet beközlekedni a bejáraton. Keresik a megoldást.

7.2.8.IKSZT pályázat ügye
Érdeklődik hogy Örök Ifjúság Holládért Egyesület már kapott-e valamilyen levelet az IKSZT
pályázat megvalósításával.
Gaál Melinda alpolgármester:
Még semmilyen választ nem kapott a levélre.
7.2.9. Mavrák László által tartott kutyák ügye:
Kifizette-e már a veszettség elleni oltások költségeit? Már újra kellett volna oltani a kutyákat.
Török Csilla körjegyző:
Mint már említette várhatóan június 5-én jön a hatósági állatorvos a tehenek ügyében, akkor a
kutyák ügyét is megemlítik, mivel az oltások az ő hatáskörükbe tartoznak.
Tordai Judit képviselő:
Írt a 4 tappancsnak, olyan messze van, hogy nem tudnak vele foglalkozni. B.máriáról az egyik
üzlet tulajdonosától kapott élelmet a kutyák számára. Úgy tudja vittek el kutyákat anélkül,
hogy bejelentették volna az önkormányzatnak.
Mózes Marianna polgármester:
Már fel lett szólítva a fizetésre, majd ismételten fel lesz. 4 kutyát hivatalosan el vitt egy
nagyatádi menhely.
7.2.10. Polgármester, alpolgármester illetményük egy részéről történő lemondásának
ügye:
Érdeklődik, hogy a múltkori felvetésén, miszerint a polgármester és alpolgármester mondjon
le a illetményének egy részéről, gondolkodtak-e már?
Mózes Marianna polgármester:
Nem mond le az illetményéről, mert ő már lemondott egy részéről évek óta azzal, hogy a 8
óra helyett 6 órában látja el tevékenységét főállásban.
Gaál Melinda alpolgármester:
Nem mond le a tiszteletdíjából semekkora összegről sem, ő ott segít ahol tud.
7.2.11. Képviselői lakossági fórum ügye
Tájékoztatja a polgármester asszonyt és képviselő társait, hogy június elején, vagy június
hónapban lakossági fórumot kíván tartani. Amelyre hívja és várja a polgármester asszonyt, az
alpolgármestert és képviselő társait.
7.3. Zárt ülés elrendelése
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, a továbbiakban tárgyalandó ügyekre – jellegük miatt
– zárt ülést rendel el.
k.m.f.t.
Mózes Marianna
polgármester

Török Csilla
körjegyző

