HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4. számú jegyzőkönyve
2012. július 24.
NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI
88/2012. (VII.24.) kt. határozat:
A 2012. július 24-ei ülés napirendjének elfogadása
89/2012. (VII.24.) kt. határozat:
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93/2012. (VII.24.) kt. határozat:
Szilárdhulladék kezelési Konzorcium konzorcionális szerződés
Módosítása
94/2012. (VII.24.) kt. határozat:
Gaál Melinda alpolgármester lemondása tiszteletdíjának egy
Részéről
95/2012. (VII.24.) kt. határozat:
Gyermeknap szervezéséhez támogatás biztosítás
Zárt ülésen:
96-109/2012. (VII.24.) kt. határozat: Szociális kérelmek elbírálása

RENDELETEI
6/2012. (VII.24.) önkormányzati rendelet:
A tiltott közösségellenes magatartásokról

4. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. év július hó 24.
napján 10,00 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
Meghívottként jelen van: Lakos Istvánné jegyzőkönyvvezető
Dr. Krauss Ágnes Orsolya Örök Fiatalok Holládért
Egyesület tagja

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.
Javasolja, hogy a napirend tárgyalása előtt hallgassa meg a testület az Örök Fiatalok
Holládért Egyesület tájékoztatóját az IKSZT projekt állásáról.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
88/2012. (VII.24.) kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. év július hó 24. napján
tartandó nyilvános ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
Napirend előtt tájékoztató az IKSZT projekt állásáról
Előadó: dr. Krauss Ágnes Orsolya Örök Fiatalok Holládért Egyesület tagja
Napirend:
1) Rendeletalkotás a tiltott közösségellenes magatartásokról
Előadó: Mózes Marianna polgármester

2) Egyéb ügyek
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Napirend előtt tájékoztatót az IKSZT projekt állásáról
Előadó: dr. Krauss Ágnes Orsolya Egyesületi tag
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. Mellékletét képezi.)
Dr. Krauss Ágnes Orsolya Egyesületi tag:
Köztudomású, hogy az Örök Fiatalok Holládért Egyesület nyerte el az IKSZT
pályázatot. A közbeszerzési eljárás a Kbt. 122.§.-a szerint lefolytatásra került,
eredményes volt. Három vállalkozónak küldte meg az anyagot. Kettő érvényes pályázat
érkezett, az egyik a Kárpátszerkezet Kft. részéről, amely 25.300 e Ft összegben adta
meg ajánlatát, a másik a Géri Kft. részéről, amely 23.390 e Ft-ra tett ajánlatot. A Géri
Kft. került kiválasztásra, mivel kedvezőbb volt ajánlata. Az MVH jóváhagyta. Az épület
még nincs kiürítve, nem tudják elkezdeni a munkát. Az Egyesület kéri a képviselőtestületet, fogadja el az IKSZT projekt állásáról szóló tájékoztatót, valamint azt, hogy a
polgármester asszony intézkedjen az épület kiürítésére, hogy ténylegesen meg lehessen
kezdeni a munkát.
Mózes Marianna polgármester:
Arra vártunk, hogy az Egyesület részéről kapjunk tájékoztatót. A könyvtár ellátóval
kapcsolatban kell még megegyeznünk. Ők mindenképp szeretnének segíteni a könyvtár
kipakolásában.
Dr. Krauss Ágnes Orsolya Egyesületi tag:
Azt kérném, hogy ez a kiürítési munka augusztus 6-ig kerüljön elvégzésre.
Tordai Judit képviselő:
A Kárpát Kft. 25.300 e Ft-ban, a Géri Kft. 23.390 e Ft-ban tette meg ajánlatát? Hol van
Kárpát szerkezet és Géri Kft. székhelye, valamint a Géri Kft. végzett-e már IKSZT
beruházást. Az 5 éves működtetésre van-e valamilyen pályázat? Miből finanszírozzák a
pályázatot?
Dr. Krauss Ágnes Orsolya Egyesületi tag:
A Kárpátszerkezet Kft. budapesti cég. Nincs tudomása arról, hogy dolgozott-e az
IKSZT beruházások területén a Géri Kft. Három évre lehet lehívni a fenntartásra a
pénzt, évente csökkenő összegben, majd a hátralévő 2 évre lehet pályázatot benyújtani.
A pályázatot magánszemélyek által adott kölcsönökből finanszírozzák meg előre.
Tordai Judit képviselő:
Azt jelenti, hogy nem az önkormányzatnak kell felvállalni ezt a költséget? Az utolsó két
évre az egyesület ki fogja találni a fenntartás módját?

Dr. Krausz Ágnes Orsolya Egyesületi tag:
Az Egyesület nem vett fel hitelt, saját maga oldja meg a finanszírozást.
Mózes Marianna polgármester:
Kérem, aki elfogadja az IKSZT projekt állásáról szóló tájékoztatót, szavazzon.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
89/2012. (VII.24.) kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Örök Fiatalok Holládért
Egyesületnek - mint az IKSZT cím birtokosának - a holládi Önkormányzat
tulajdonában álló, Hollád Petőfi u.86.sz. alatt lévő volt óvoda épület felújításának
állásáról, a közbeszerzési eljárás nyertesének, és az általa tett árajánlat ismertetéséről
szóló beszámolójában foglaltakat megismerte, megtárgyalta és tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Mózes Marianna polgármester:
Az Örök Fiatalok Holládért Egyesület elnöke Gaál Melinda alpolgármester. Kérem aki
egyetért azzal, hogy az IKSZT projekttel kapcsolatos határozat hozataloknál ne zárja ki
a szavazásból a testület az alpolgármestert, szavazzon.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
90/2012. (VII.24.) kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő—testülete a jelen testületi ülésen az
IKSZT projekttel kapcsolatos döntéshozatalból Gaál Melinda alpolgármestert nem zárja
ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Mózes Marianna polgármester:
A munkák elkezdése érdekében a könyvtárat ki kell pakolni augusztus 6-ig.
Felhatalmazza- e a testület ennek végrehajtására?
Tordai Judit képviselő:
Nyár van, ne szüneteltessük a könyvtárat, a NET szolgáltatást. Pakoljuk a régi helyére.

Török Csilla körjegyző:
A könyvtár működés szüneteltetésével kapcsolatosan szeretné felhívni a testület
figyelmét arra, hogy a tavalyi évben a Kormányhivatal éppen azért tett törvényességi
felhívást, mert a könyvtár nem működött. Tavaly augusztus 3-án lett tárgyalva.
Javasolja, hogy kérjen a testület állásfoglalást a Kormányhivataltól a
könyvtárszolgáltatás szüneteltetésével kapcsolatosan.
Mózes Marianna polgármester:
A könyvek kint vannak még kölcsönzésben még az előző könyvtáros idejéből. A
Marcali Könyvtárral beszélt, aki a mozgókönyvtári szolgáltatást biztosítja. Máshol sem
működik a könyvtár a felújítás alatt, szünetel a szolgáltatás. Az a helyiség amit a
nemzetiségi önkormányzat használt, nem az önkormányzat tulajdona. A testület
korábban felhatalmazta, hogy érdeklődjön az épület sorsa felől a tulajdonosnál, majd
erről az egyebekben ad tájékoztatást. Kérem, aki egyetért a volt óvoda épület augusztus
6-ig történő kiürítésével és az állásfoglalás kéréssel az szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
91/2012. (VII.24.) kt. határozat:
a.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy az IKSZT beruházás 2012.év augusztus 6.napjával
elkezdése miatt a Hollád, Berzsenyi u.86.sz. alatti lévő volt óvoda épület
kiürítéséről gondoskodjon.
b.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert,
hogy kérjen írásos állásfoglalást a mozgókönyvtári szolgáltatás keretében
működtetett könyvtár működésének szüneteltetése tárgyában.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Dr. Krauss Ágnes Orsolya egyesületi tag:
Az Egyesületnek biztosítani kellene a beruházás lebonyolításához műszaki ellenőrt. Az
ellenőr munkadíja nem volt bent a pályázatban. Kérem, hogy a képviselő-testület saját
tulajdonosi érdekét képviselve – hiszen önkormányzati tulajdonról van szó -, nettó 300 e
Ft összeggel kössön szerződést az IKSZT építési beruházás műszaki ellenőri munkái
elvégzésére Francz Ottóval.
Mózes Marianna polgármester:
Olyan javaslatom lett volna, hogy az Egyesületnek adja át a képviselő-testület 400 e Ft
támogatást. A megbízási díjon kívül több olyan költség is felmerül, ami növeli a
kiadásokat. Pl.: számlavezetési díj, stb.

Dr. Krauss Ágnes Orsolya Egyesületi tag:
Ha az önkormányzat megköti a szerződést, jogosan várja el a munka elvégzését. Ez egy
sürgető dolog.
Török Csilla körjegyző:
Ha az önkormányzat köt szerződést, akkor ajánlatokat kell kérnie, és ki kell választania
a műszaki ellenőr személyét. Igaz, hogy az önkormányzati épületről van szó, de a
beruházást pályázat keretében az Örök Fiatalok Holládért Egyesület bonyolítja. Nem
biztos, hogy szerencsés lenne, ha az önkormányzat kötné meg a szerződést. Jobb lenne,
ha átadná a támogatást, az egyesület kötné meg a szerződést.
Tordai Judit képviselő:
Minden nap itt kell lenni a műszaki ellenőrnek?
Mózes Marianna polgármester:
Naponta vezetni kell a munkanaplót. Javasolom, hogy a 400 e Ft támogatást az
Egyesület számlájára utalja át a testület, mivel saját épületünkről van szó.
Gaál Melinda alpolgármester:
Szeretném megerősíteni az elhangzottakat.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozta
a következő határozatot:
92/2012. (VII.24.) kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában
álló volt óvoda épületben az Örök Fiatalok Holládért Egyesület, mint az IKSZT cím
birtokosa által pályázat keretében megvalósítandó beruházás műszaki ellenőrének
díjazására, és az Egyesület által fizetendő számlavezetési díj finanszírozására, az
Egyesület részére 400.000.- Ft pénzbeni támogatást – elszámolási kötelezettséggel állapít meg. A polgármestert felhatalmazza a támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Tordai Judit képviselő:
Nem kellett volna döntést hozni az összeférhetetlenségről mivel az egyesület tagjai a
képviselők?
Török Csilla körjegyző:
Tudomása szerint nem összeférhetetlen az egyesületi tagság és a települési képviselői
tisztség.

1) Napirend tárgyalása:
Rendeletalkotás a tiltott közösségellenes magatartásokról
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
Török Csilla körjegyző:
Az írásos előterjesztést azzal egészítem ki, hogyha a felszólításnak nem tesz eleget az
elkövető, lehet büntetni. Azok nem tudják betartani általában a rendeletben foglaltakat,
akik amúgy sem tudnak fizetni. Súlyos pénzeket lehet veszíteni. A külföldiekre
semmilyen útmutatás nincs.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta
következő rendeletet:
Hollád Község Önkormányzatának
6/2012. (VII.24.) önkormányzati rendelete
a tiltott, közösségellenes magatartásokról, és a tiltott, közösségellenes magatartás
elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól
Hollád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés e)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
(1)E rendelet alkalmazásában tiltott, közösségellenes magatartásnak minősül a
társadalomra nem veszélyes, ezért szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem
minősülő, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás, melyet
Hollád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete e rendeletében tiltott,
közösségellenes magatartásnak minősített.
(2)E rendelet hatálya kiterjed Hollád község közigazgatási területére és azon belül
minden 14. életévét betöltött természetes személyre, jogi személyre és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetre.
(3)Nem állapítható meg tiltott, közösségellenes magatartás, ha a tevékenység vagy
mulasztás szabálysértést, bűncselekményt valósít meg, akkor sem, ha a
tevékenységre, vagy mulasztásra törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság
alkalmazását rendeli el.
(4)A tiltott közösségellenes magatartások elkövetése miatt lefolytatott eljárás során a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben meghatározott
eltérésekkel.

(5)A tiltott, közösségellenes magatartás miatti eljárás kizárólag hivatalból indítható,
amely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a tiltott, közösségellenes
magatartást természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet jelenti be.
2. §
(1)A tiltott, közösségellenes magatartás miatt a közigazgatási hatósági eljárás
lefolytatása és a cselekmény elbírálása a jegyző hatáskörébe tartozik, az első fokú
döntés ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye.
(2)Tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben közigazgatási hatósági
eljárás
a) valamely cselekményben megnyilvánuló tiltott, közösségellenes
magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől számított 120 napon belül;
b) mulasztásban megnyilvánuló tiltott, közösségellenes magatartás esetén a
cselekmény elkövetésétől számított 120 napon belül;
c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló tiltott, közösségellenes
magatartás esetén a jogellenes állapot (1) bekezdésben meghatározott
észleléstől számított 120 napon belül indítható meg.
Ezt követően a tiltott, közösségellenes magatartás elkövetése miatt
eljárás nem indítható.
(3)E rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével
szemben ezer forinttól százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.
(4)A kiszabásra kerülő pénzbírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni
a) a tiltott, közösségellenes magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét,
b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat
az erre vonatkozó tájékoztatásra igazolja.
(5)A tiltott, közösségellenes magatartások elkövetése miatt kiszabott közigazgatási
bírságot átutalási postautalványon vagy banki utalással Hollád Község
Önkormányzatának 11743026-15399258-00000000 számú pénzforgalmi számlájára
kell befizetni.
(6)A pénzbírság kiszabása helyett „felszólítás” alkalmazható, amennyiben a magatartás
ez az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú, és a tiltott, közösségellenes
magatartás elkövetője személyi körülményeire is figyelemmel ettől az intézkedéstől
kellő visszatartó erő várható.
II.

TILTOTT, KÖZÖSSÉGELLENES MAGATARTÁSOK
A közterületek használatával kapcsolatos magatartások
3.§

Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki:

a) a közhasználatú területeken a kerti építményeket,
rendeltetésellenes módon használja, vagy tönkre teszi;

berendezéseket

b) a játszótéri eszközöket rongálja, nem rendeltetésszerűen használja;
c) járművel a közterületnek számító zöldterületen (pl. park )közlekedik, parkol
(kivéve a zöldterület-fenntartó gépeket)
d) tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás nélkül használja a közterületet az
alábbi célból:
- a közút területén nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez;
e) a közterület helyreállításánál az útkezelői nyilatkozatban előírtakat nem tartja
be.
Közterület rendeltetésétől eltérő célú használatához kapcsolódó
magatartások
4. §
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki:
a) a közterület-használati tevékenysége megszűnése után a közterületet eredeti
állapotába nem állítja vissza;
b) a község tulajdonában álló közterület rendeltetéstől eltérő használata során kárt
okoz és annak helyreállítás költségeit nem fizeti meg;
A kötelező közszolgáltatások igénybevételhez kapcsolódó magatartások
5. §
a) a helyi közszolgáltatással ellátott területen a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet alapján a
kötelező közszolgáltatást nem veszi igénybe;
b) a közterületre kihelyezett, valamint az ingatlanok közös használatú területeire
elhelyezett hulladékgyűjtőket – ide tartoznak az utcai szemétgyűjtő edények,
szelektív hulladékgyűjtő szigetek – rendeltetéstől eltérően használja,
felhatalmazás nélkül elmozdítja, azokból kommunális hulladékot kivesz, és az
szétszórja; a szelektív hulladékgyűjtő szigeteknél elhelyezett hulladékgyűjtőkbe,
illetve ezek mellett kommunális hulladékot helyez el;
c) lomtalanítás keretében ki nem helyezhető anyagot helyez ki közterületre
lomtalanításkor;
d) gazdálkodó szervezet tevékenysége során keletkezett lomot helyez ki
közterületre lomtalanításkor.

Köztisztasággal kapcsolatos magatartások
6. §
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki:
a) az ingatlana előtti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv,
illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes felület,
valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek mű-tárgyai
tisztántartásáról, a csapadékvíz lefolyását akadályozó anyagok és más
hulladékok eltávolításáról nem gondoskodik, a közút padkájáig terjedő
zöldterület, illetve útárok tisztán tartásáról nem gondoskodik,
b) az ingatlana előtti járdaszakasz hó-eltakarításáról, síkosság-mentesítéséről,
c) ingatlanát szükség szerint, de évente legalább 6 alkalommal gyomtól, gaztól
nem tisztítja meg, a 20 cm-es magasság elérését megelőzően rendszeresen
nem kaszálja;
d) az ingatlan tulajdonosa vagy használójaként az ingatlanon nem végzi el az
aktuális növényápolási feladatokat (pl. fű folyamatos kaszálása, károkozók és
kártevők elleni védekezés, közterületre kihajló, kilátást és légvezetékeket zavaró
ágak, bokrok folyamatos nyesése);
e) köz-, vagy magánterületet emberi, vagy állati ürülékkel beszennyez.
Állattartással kapcsolatos magatartások
7. §
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki:
a) a települési rendtartásról szóló önkormányzati rendeletben az állattartással
kapcsolatos szabályok megsértésével folytat állattartási tevékenységet;
b) aki az állat tartása, gondozása, gyógyítása és szállítása során nem az állatok
védelméről és kíméletéről szóló jogszabályok, valamint nem a helyi
önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti jó gazda gondosságával jár el az
állattartás során.
c) az állatok elhelyezésére szolgáló és a tartásukkal kapcsolatos épületek és
építmények létesítésével összefüggő előírásokat nem tartja be;
d) az általa tovább tartani nem kívánt állatát elhagyja, annak további elhelyezéséről
nem gondoskodik;
e) a tulajdonában lévő ebet/ket úgy tartja, hogy az/azok el tudnak kóborolni,
közterületre felügyelet nélkül kijutni. Aki az ebet bekerítetlen ingatlanon nem
tartja megkötve, kifutóban.

Hirdető-berendezések kihelyezésével kapcsolatos magatartások
8. §
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki:
a) a választási plakátot élő fára, növényzetre, országos vagy helyi védett épületre,
közterületi szobrokra helyez ki.
b) választási hirdetményt helyez el az önkormányzati intézmények helyiségeiben és
épület falán
Temető használatával kapcsolatos magatartások
9. §
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki:
a) a községi köztemetőben a látogatók kegyeleti érzéseit sértő zajt kelt, vagy nem a
kegyeletnek megfelelő magatartást tanúsít;
b) a községi köztemető területéről sírkövet, síremléket, fejfát a temető
üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés nélkül kivisz;
c) a sírok gondozásánál a szomszédos sírhelyeket beszennyezi;
d) a temetőben gépkocsin, motorkerékpáron, kerékpáron és egyéb járművön
közlekedik, a temető üzemeltetője e rendelkezés alól kivételes esetben (pl.:
építési anyag be – és kiszállítása, mozgáskorlátozottak szállítása, stb.) felmentést
adhat;
e) a temető területén lévő vízvételi helyekből vizet vételez, kivétel ez alól a
sírhelyek gondozása céljából történő víz vételezés;
f) a temetőben tűzveszélyes tevékenységet úgy végez, hogy a tűzvédelmi
előírásokat nem tartja be.
g) a temető területén a sírhelyekről lekerülő hulladékon kívül egyéb hulladékot a
temető területére visz, vagy a sírokról lekerülő hulladékot nem a kijelölt helyen
helyez el.
h) a temető területén éget;
i) a temető területére – a segítő kutya kivételével – állatot visz.
j) a temetőben a sírokat, síremlékeket és egyéb kegyeleti tárgyakat, valamint a
temető létesítményeit, azok tartozékait, valamint környezetét beszennyezi,
áthelyezi, vagy eltávolítja.
k) a sírokat és a temető infrastrukturális berendezéseit megrongálja

A község területén lévő közterületeken történő szeszesital fogyasztással és
dohányzással kapcsolatos magatartások
10.§.
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki:
a) a közterületen – ideértve a játszóteret és a temetőt is - szeszesitalt fogyaszt,
b) a játszótéren, a temetőben, a tömegközlekedési megállóhelyeken dohányzik.
III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
11. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést
követően elkövetett tiltott, közösségellenes magatartások esetén kell alkalmazni.
2) Napirend tárgyalása:
Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérség Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium
Konzorcionális szerződésének módosítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Írásos előterjesztés a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Mózes Marianna polgármester felkéri Török Csilla körjegyzőt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Török Csilla körjegyző:
Siófok város önkormányzat polgármestere megküldte a szilárd hulladék kezelési
konzorciális szerződés módosítására tett előterjesztést, és kéri a jóváhagyását. (Ismerteti
az előterjesztést.)
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
93/2012. (VII.24.) kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Balatoni és Sióvölgye
Nagytérség (Települési Szilárdhulladék Kezelési) Konzorcionális Szerződés
VIII.Díjpolitika c. fejezetésének második bekezdése módosítását - „ A közszolgáltatási
díj megállapítása során figyelemmel kell lenni a hulladékgazdálkodási törvény
(2000.évi XLIII.törvény), valamint a települési hulladékkezelési közszolgáltatás díj
megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008./III.28./Kormányrendelet
szabályaira.” – megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.

A módosítása Konzorcionális Szerződés
más rendelkezéseit nem érinti, azok
változatlan formában érvényben maradnak.
Felhatalmazza a polgármestert a Konzorcionális szerződés módosításának aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Mózes Marianna polgármester
3) Napirend tárgyalása:
Egyéb ügyek
3.l. Volt tejcsarnok épületének átadása
Mózes Marianna polgármester:
A volt tejcsarnok tulajdonosa nem válaszolt a levélben történt megkeresésünkre. Cziráki
Zoltán műszaki előadó telefonon tudott vele beszélni. Jelképes összegért át fogja adni az
épületet az önkormányzatnak.
3.2 Önkormányzati épület külső homlokzatának felújítása
Mózes Marianna polgármester:
Az épület külső homlokzatának felújításával kapcsolatos megbeszélésre ma délután tud
jönni a kivitelező, megtekinti az épületet és úgy tud árajánlatot adni.
3.3 Rákóczi utca felújítása
Mózes Marianna polgármester:
A Rákóczi utca teljes felújítására egy cég adott ajánlatot 6 millió Ft összegben, de majd
kijön a helyszínre megtekinti, és akkor tud pontosabb összeget mondani. A kátyúzást 2
millió Ft-ért csinálnák meg. Az utcát mindenképp meg kell csináltatni. Ajánlatot kérünk
még.
Török Csilla körjegyző:
Ha meg lesz az ajánlat, akkor mindenképp kell döntés.
3.4 Tordai Judit képviselő hozzászólása
Orvosi rendelő hangszigetelt ajtaja
Tordai Judit képviselő:
Határozatot hozott a testület arról, hogy az orvosi rendelő ajtaja kerüljön
bepárnáztatásra. A hangszigetelt ajtó helyett hőszigetelt ajtó lett feltéve. Most is lehet
hallani, hogy mit beszélnek a rendelőben.

Mózes Marianna polgármester:
Ő hibázott valószínűleg, mert engedett az asztalosnak, hogy ne legyen bepárnázva. Az
az új hajtó hő-, és hangszigetelt is. Bele van építve a hangszigetelő.
Tordai Judit képviselő:
Az nem hangszigetelt. Szeretném felhívni a polgármester asszony figyelmét, hogy a
képviselő-testületi határozatot időben hajtsa végre.
Mózes Marianna polgármester:
Az ajtó hangszigetelt, újabb technológiával készült. A doktor úr elmondta, hogy az
ajtóval nincs semmi probléma, csak a betegek nem tudják betenni.
Tordai Judit képviselő:
Személyiségi jogokról van szó. Tudom, hogy az ajtóban mi van. Amit a testület
megszavaz, azt végre kell hajtani.
3.5 Könyvtár működésének szüneteltetése
Mózes Marianna polgármester:
Javaslom, hogy a könyvtárat szüneteltessük az építkezés alatt. A számítógépek közül
egyet be lehet tenni a Tanácsterembe, azt lehet használni. Az előfizetett újságoknak be
lehetne állítani egy polcot.
Tordai Judit képviselő:
Javasolom, hogy a könyvtárat ne vegyük el addig sem az emberektől, találjunk egy
helyiséget neki. Ott a megszűnt nemzetiségi önkormányzat által használt helyiség is.
A volt szolgálati lakásban is van olyan helyiség, ahova oda lehetne pakolni, vagy az
önkormányzatnál a nagy terembe.
Mózes Marianna polgármester:
A vásárok miatt a kultúrházba nem tudjuk bepakolni a könyvtárat. A vásárba sokan
eljönnek.
Tordai Judit képviselő:
A vásárok fontosabbak mint a kultúra?
Mózes Judit képviselő:
Fontos a vásár is, többen eljönnek.
Gaál Melinda alpolgármester:
A könyvtár ellátót mindenképp meg kell kérdezni.
Mózes Marianna polgármester:
A megszűnt nemzetiségi önkormányzat által használat épület vizes, a szolgálati lakás
száraz.

Tordai Judit képviselő:
Miért vannak ott mások bútorai a szolgálati lakásban? Javasolom, hogy ne
szüneteltessük a könyvtárat.
Mózes Marianna polgármester:
A bútorok amelyek ott vannak, a faluból ajánlották fel. A könyvtár most is működik, én
voltam ott és Sifter Aranka képviselő asszony.
Tordai Judit képviselő:
A könyvtárostól át kellett volna venni szabályosan átadás-átvétellel. Nem kellett volna
odamenni, kinyitni.
3.6 Gaál Melinda alpolgármester bejelentései
3.6.1. Tiszteletdíj egy részéről lemondás
Gaál Melinda alpolgármester:
A tiszteletdíjam a 2011.február 25-i ülésen 96.625.- Ft/hó összeg került megállapításra.
Szeretnék lemondani tiszteletdíjam azon részéről, ami különbözet a 96.625.- Ft/hó és a
18.000.- Ft/hó között a költségvetési tartalék javára. Szeretném, ha tiszteletdíjam 2012.
év augusztus hó 1.napjától 18.000.- Ft/hó
összegben kerülne megállapításra.
Bejelentem a személyes érintettségemet, és hogy a szavazás során tartózkodni fogok.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
94/2012. (VII.24.) kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gaál Melinda alpolgármester
szóban megtett nyilatkozatában foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.
A képviselő-testület Gaál Melinda alpolgármester tiszteletdíját 2012.év augusztus hó
1.napjától – kérelmére – bruttó 18.000.- Ft/hó összegben állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
3.6.2. Gyermeknap szervezése
Gaál Melinda alpolgármester:
Szeretném, ha a nyár folyamán egy gyermeknapot, játékos délutánt tartanánk. Úgy
gondoltam, hogy önkormányzati szervezésben és finanszírozással, melybe az egyesületi
tagok besegítenének.
Mózes Marianna polgármester:
Javasolom, hogy augusztus 12. és szeptember 1. között legyen megtartva. A vásáros
fiatalember jutányos áron tudja biztosítani a felfújható légvárat és egyéb játékos

eszközöket. Javasolom, hogy erre 80 e Ft-os biztosítson a testület, a gyermeknap
augusztus 18-án délután 14,00 órakor legyen megtartva.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
95/2012. (VII.24.) kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza gyermeknap
megrendezését 2012.év augusztus hó 18.napján 14,00 órai kezdettel. A képviselőtestület a gyermeknap pénzügyi költségeire 80.000.- Ft-ot hagy jóvá a 2012.évi
költségvetési tartalék terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Tordai Judit képviselő:
Köszönti az alpolgármesternek, hogy betartotta amit ígért és lemondott a tiszteletdíja
egy részéről.
3.6.3.Tordai Judit képviselő hozzászólása
Tordai Judit képviselő:
Miért közmunkás takarította le Bogdán Andrea előtt a közterületet?
Mózes Marianna polgármester:
A közmunkás szabálysértés miatt dolgozik az önkormányzatnál, nem tudtam más
munkát adni nekik. Minden fajta munkát el kell végezniük, nem lehet megkülönböztetni
őket, hogy egyik csak ilyen munkát végezhet, a másik csak másfélét.
Tordai Judit képviselő:
Ne az önkormányzati munkás tegye rendbe ott a területet, ahol a tulajdonos meg tudja
csinálni.
3.7 Zárt ülés elrendelése
A képviselő-testület egyhangúlag, a továbbiakban tárgyalandó ügyekre – jellegük miatt
– zárt ülést rendel el.
Mózes Marianna polgármester átadja az ülés vezetését Gaál Melinda alpolgármesternek,
Mózes Marianna polgármester 11,30 órakor az ülésről hivatalos elfoglaltsága miatt
eltávozik.
k.m.f.t
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