HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5. számú jegyzőkönyve
2012. szeptember 10.
NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI
118/2012. IXI.10.) kt. határozat:
A 2012.szeptember 10-ei ülés napirendjének elfogadása
119/2012./IX.10./ kt. határozat:
Az önkormányzat 2012,. Évi költségvetési beszámolójának elfogadása
120/2012./IX.10./ kt. határozat:
Temetői díjak felülvizsgálata
121/2012./IX.10./ kt. határozat:
Lejáró földbérletek meghirdetése
122/2012-/IX.10./ kt. határozat:
Siófok Városi Önkormányzat Polgármesterének tájékoztatása
123/2012./IX.10./ kt. határozat:
Könyvtár működésével kapcsolatos törvényességi észrevétel
megtárgyalása
124/2012./IX.10./ kt. határozat:
Könyvtár áthelyezése
125/2012./IX.10./ kt. határozat:
Könyvtárosi állás meghirdetése
126/2012/IX.10./ kt. határozat:
Önkormányzat épületének felújítása
127/2012./IX.10./ kt. határozat:
Bau Art Építészi Iroda megbízása tervdokumentáció
Készítésére
128/6012.//IX.10./ kt. határozat:
SYRIUSBAU Kft.. árajánlatai
129/2012./IX.10./ kt. határozat:
Rákóczi utcában csak kátyúzás elutasítása
130/2012./IX.10./ kt. határozat:
SYRIUSBAU Kft. 2. számú árajánlatának elfogadása

131/2012./IX.10./ kt. határozat:
Bari hegyi útba zúzott kő megrendelése
Zárt ülésen:
132-143/2012./IX.10./kt.határozat: -

Szociális kérelmek elbírálása

RENDELETEI
___________________________________________________________________________
7/2012./IX.10./ önk. rendelet:
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az 1/2012./II.20./önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről módosításáról

5. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. év szeptember hó 10.
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 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 a
következő határozatot:
118/2012. (IX.10.) kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. év szeptember hó 10. napján
tartandó nyilvános ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
1) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
2) Az Önkormányzat 2012. I. félévi beszámolójának megtárgyalása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
3) A temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet felülvizsgálata a díjak tekintetében
Előadó:
4) Egyéb ügyek
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

1.)Napirend tárgyalása
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Rendelettervezet jelen jkv. mellékletét képezi.)
Hozzászólások:
Török Csilla körjegyző:
A költségvetési rendelet módosításának szükségességét röviden ismerteti.
Tordai Judit képviselő:
Játszóteret az önkormányzat fizeti?
Török Csilla körjegyző:
Nem, az MVH utalta a pénzt az önkormányzatnak, és úgy került kifizetésre, mivel keresztül
kell futtatni az önkormányzat költségvetésében.
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a képviselő-testületet, aki egyetért a 2011. évi költségvetési rendelet módosításával,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület a vitában elhangzottak figyelembevételével, 4 igen szavazattal,
ellenszavazattal nélkül, 1 tartózkodás mellet az alábbi rendeletet alkotta:
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2012./IX.10./önkormányzati rendelete
az 1/2012./II.20./önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről módosításáról
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1.§.
Az 1/2011./II.20./önkormányzati rendelet 3.§.-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2012. évi
költségvetését
47.991 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
60.537 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
12.546 ezer Ft költségvetési hiánnyal
állapítja meg.
Ezen belül:


a működési célú bevétel

38.324 e Ft-ban

ebből:





finanszírozási célú pénzügyi műveleteket
előző évi pénzmaradványt
vállalkozási maradványt

a működési célú kiadásokat
ebből:

3.046 e Ft-ban
0 e Ft-ban
0 e Ft-ban
38.324 e Ft-ban

-

a személyi juttatások kiadásait

-

a munkaadókat terhelő járulékokat és a
szociális hozzájárulási adót
a dologi kiadásokat
az ellátottak pénzbeli juttatásait
egyéb működési célú kiadásokat
az általános tartalékot
a céltartalékot

a felhalmozási célú bevételt
ebből:
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket
- előző évi pénzmaradványt
- vállalkozási maradványt




a felhalmozási célú kiadást
ebből:
- intézményi beruházások összegét
- felújítások összegét
- kormányzati beruházások összegét
lakástámogatás összegét
- lakásépítés összegét
- egyéb felhalmozási kiadások összegét
- felhalmozási célú céltartalékot
állapítja meg.

4.713 e Ft-ban
109 e Ft-ban
1.228 e Ft-ban
7.799 e Ft-ban
16.252 e Ft-ban
8.123 e Ft-ban
100 e Ft-ban
0 e Ft-ban

22.213 e Ft-ban
0 e Ft-ban
9.500 e Ft-ban
0 e Ft-ban
22.213 e Ft-ban
7.412 e Ft-ban
13.801 e Ft-ban
0 e Ft-ban
0 e Ft-ban
0 e Ft-ban
0 e Ft-ban
1.000 e Ft-ban

2.§.
Az 1/2011./II.20./önkormányzati rendelet 5.§. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„(1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében
3.046 e Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel
összege 0 e Ft, a legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitel összege 3.046 e
Ft.”
3.§.
A Az 1/2011./II.25./önkormányzati rendelet 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13., 14., 15.
mellékletei helyébe e rendelet 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13., 14., 15. mellékletei
lépnek.

4.§.
Záró rendelkezések
(1)E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a
2012.évi I.félévi költségvetési beszámolóban alkalmazni kell.
2. ) Napirend tárgyalása
Az Önkormányzat 2012. évi I. félévi beszámolójának megtárgyalása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
( Írásos beszámoló jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. )
Kérdések, hozzászólások:
Tordai Judit képviselő:
Beruházásoknál szerepel, mi volt az?
Török Csilla körjegyző:
Amivel módosult a költségvetés.
Tordai Judit képviselő:
Dologi jellegű kiadások, mi takar?
Mózes Marianna polgármester:
Önjáró kistraktor és két nyomtató. Pályázatot adtunk be eszköz beszerzésre. Egy hete kaptuk
meg a pályázott eszközt.
Török csilla körjegyző:
A féléves beszámoló június 30-ig tartalmazza a költségvetés végrehajtását. A dologi kiadások
között szerepelnek a víz-, gáz díjak, az irószer, irodaszer, nyomtatvány, stb kiadások.
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért az elhangzott beszámolóval, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület a vitában elhangzottak figyelembevételével, 4 igen szavazattal,
ellenszavazattal nélkül, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatát:
119/2012./IX.10./ kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta az
Önkormányzat 2012. évi I. félévi költségvetési beszámolóját, melyet tudomásul vett és
a.) 53874 e Ft eredeti, 60.537 e Ft módosított bevételi előirányzattal, 25.177e Ft
teljesítéssel,
b.) 53.874 e Ft eredeti, 60.537 e Ft módosított kiadási előirányzattal, 23.818 e Ft
teljesítéssel,

c.) a 2012. június 30-i állapotnak megfelelően 11.681.440.-Ft pénzkészlettel elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
3.) Napirend tárgyalása
A temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet felülvizsgálata a díjak tekintetében
Előadó: Mózes Marianna polgármester
( Írásos előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. )
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért az elhangzott beszámolóval, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazattal és
alábbi határozatát:

tartózkodás nélkül meghozta az

120/2012./IX.10./ kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1999. évi XLIII.tv. 40.§.(3)
bekezdésében foglaltaknak eleget téve a temetőkről
és a temetkezésről szóló
10/2005.(IX.26.)sz. rendelet 2.sz. mellékletében foglaltdíjak mértékét:
a.) a sírhely megváltás és újraváltás díját,
b.) a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők
által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás díját,.
c.) A temetői létesítmények, ill. az üzemeltető által biztosított szolgáltatások
igénybevételéért a temetkezési szolgáltatóknak fizetendő díjat
Felülvizsgálta, azok mértékét változatlanul hagyja, nem változtatja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
4.) Napirend tárgyalása
Egyéb ügyek
4.1. 2012. október 31-én lejárandó földbérletek
Előadó: Mózes Marianna polgármester
( Írásos előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. )
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért az írásos előterjesztésben foglaltakkal az
kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
121/2012./IX.10./ kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi önkormányzati területek 5 év
időtartamra történő bérbeadása ismételt meghirdetésével (hirdetőtáblára történő
kifüggesztésével) egyetért:
Hollád belterület 2222 hrsz. kivett,. Beépítetlen terület művelési ágú, 2058 m2
- Hollád belterület 2233 hrsz. kivett, beépítetlen terület művelési ágú, 2921 m2
Beadási határidő: 2012. szeptember 28.
A bérbeadással kapcsolatos részletekről a Holládi Önkormányzatnál ( 8731 Hollád, Fő u. 16.)
lehet érdeklődni ügyfélfogadási időben.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Tordai Judit képviselő:
Van-e előbérleti jog?
Török Csilla körjegyző:
Az előbérleti jog, ami a termőföldről szóló törvényben van szabályozva, ezen meghirdetett
területekre nem vonatkozik. Ezen területek az elmúlt időszakban sem haszonbérbe voltak
adva, csak bérletbe adta az önkormányzat, mindegyik belterületen van, beépítetlen terület
(telek).
4.2. Siófok Városi Önkormányzat Polgármesterének tájékoztatása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
( Írásos tájékoztató jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. )
Mózes Marianna polgármester:
Javasolja a napirend elnapolását addig, amíg nem tudni, hogy a többi önkormányzat mit
határozat a kérdésben.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért a napirend elnapolásával, kézfelemeléssel
szavazzon.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
122/2012. /IX.10./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Siófok Város önkormányzat
Polgármestere által küldött megkeresésével kapcsolatos napirend tárgyalását elnapolja.
elnapolja. Megbízza Mózes Marianna polgármestert, járjon utána, hogy az ügyben érintett
többi önkormányzat milyen döntést hoz.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
4.3. Könyvtár működésével kapcsolatos állásfoglalás
Előadó: Mózes Marianna polgármester
( Írásos állásfoglalás jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. )
Mózes Marianna polgármester:
A képviselő-testület 2012.július 24-én hozott döntésének értelmében kért állásfoglalást a
könyvtár további működtetésével kapcsolatosan, amely minden képviselő részére írásban
kiküldésre került.
A Kormányhivatal állásfoglalása alapján javasolja, hogy a könyvtárat a képviselő-testület
másik önkormányzati helyiségbe telepítse át az IKSZT átadásáig.
Tordai Judit képviselő:
Javasolja, hogy ne mindig a Kormányhivataltól kérjen a testület állásfoglalást, hanem a
testület hozzon önálló döntéseket.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért a Somogy Megyei Kormányhivatal
állásfoglalásával, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
123/2012./IX.10./ kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Somogy Megyei
Kormányhivatal könyvtár működtetése tárgyában adott XV-B-3/1383-2/2012. számú
állásfoglalását, melyet tudomásul vett és elfogadott
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Mózes Marianna polgármester:
Javaslatot kér a testülettől, hogy hova legyen áthelyezve a könyvtár.

Sifter Aranka képviselő:
A volt Kisebbségi iroda helyére javasolja.
Tordai Judit képviselő:
Nincs olyan, hogy 10 év után el lehet birtokolni a helyiséget?
Török Csilla körjegyző:
15 év az elbirtoklás az ingatlanok esetében. De ebben az esetben történt levélváltás, így volt
közbeeső cselekmény.
Mózes Marianna polgármester:
A helyiség ügyében a tulajdonosnak a testület határozata értelmében meg lett írva a levél,
volt telefonon egyeztetés, de még nincs döntés a részükről.
Tordai Judit képviselő:
Javasolja az önkormányzat nagytermét, mivel az nincs kihasználva.
Mózes Marianna polgármester:
Abban a helyiségben vásárokat tartanak.
Sifter Aranka képviselő:
Nyugdíjas bált hol tartunk, ha a termet könyvtárnak használjuk?
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy a könyvtár a volt kisebbségi
önkormányzat helyiségébe a Hollád, Fő u.12.sz. alá kerüljön áthelyezésre, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással
alábbi határozatát:

meghozta az

124/2012./IX.10./ kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntése alapján a könyvtár az IKSZT
(Hollád, Petőfi u.86.) átadásáig a könyvtárat a volt kisebbségi helyiségbe (Hollád, Fő u.12)
helyezi át, ott működteti.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Mózes Marianna polgármester:
Javasolja, hogy a megüresedett könyvtárosi álláshelyet a képviselő-testület hirdesse meg,
ezzel eleget téve a jogszabályban előírt könyvtári szolgáltatás biztosítási kötelezettségének. A
határozati javaslat írásban kiküldésre került.
Hozzászólások:
Tordai Judit képviselő:
A könyvtárosnak a plusz napjai el lettek-e számolva?

Török Csilla körjegyző:
A könyvtársi állás határozott idejű, megbízásos jogviszony volt, így tudnia kellett, hogy lejár
a szerződése 2012.június 30-án. Ha utána annak ellenére bement munkát végezni, hogy már
nem megbízva az adott feladatra,
megegyezés kérdése, hogy kifizeti-e neki az
önkormányzat, vagy nem.
Mózes Marianna polgármester:
4 napot dolgozott pluszban, de volt olyan, amikor a megbízás ideje alatt nem nyitotta ki a
könyvtárat. Körülbelül 3-4 nap volt ilyen.
Javasolja a könyvtárosi állás meghirdetését az alábbi feltételekkel:
Megbízásos jogviszonyban történő betöltéssel, 2012. október 1. napjától az IKSZT átadásának
napjáig. Pályázati követelmény : minimum érettségi.
Kéri a képviselő-testület tagjait, aki egyetért a könyvtárosi állás meghirdetésével,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
125/2012./IX.10./ kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete s Hollád Önkormányzat által
mozgókönyvtári szolgálat keretében működtetett könyvtárban jelenleg nem betöltött
könyvtárosi álláshelyen megbízásos jogviszonyban kíván könyvtárost foglalkoztatni, e módon
eleget téve jogszabályban előírt könyvtári szolgáltatás biztosítási kötelezettségének.
A képviselő-testület pályázatot hirdet a könyvtárosi állás megbízásos jogviszonyban történő
betöltésére 2012. október hó 1. napjától az IKSZT átadásának napjáig. A pályázatokat a
képviselő-testülethez kell benyújtani 2012. szeptember 17-én 16.00 óráig. Pályázati
követelmény: minimum érettségi.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Mózes Marianna polgármester:
Javasolja a testületnek, hogy szeptember 20-án 15.00 órakor rendkívüli ülés legyen tartva, a
beérkező pályázatok elbírálására, és október 1. napjával a könyvtár kerüljön megnyitásra.
Tordai Judit képviselő:
Az internetet is áthelyezzük?
Mózes Marianna polgármester:
Onnan ahol eddig volt a Petőfi u.86.sz. alatt nem lehet áthelyezni. Az Orvosi rendelőbe van
internet ugyan, de onnan nem játszhatható át tovább a volt kisebbségi irodába, az orvosi
rendelőbe történt átjátszást is nehéz volt megoldani.

4.4. Önkormányzat épületének felújítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
( Vállalkozási szerződés tervezet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. )
Mózes Marianna polgármester:
Tervezet alapján a részletezett tervdokumentáció 220.000 Ft-ba kerülne. Két fázisú tervet
kellene készíteni.
Tordai Judit képviselő.
Javasolja, hogy kérjen a testület még egy árajánlatot.
Mózes Marianna polgármester:
Lehet, hogy a legközelebbi tervező, akinek van rá jogosultsága, hogy
készíthessen, csak Kaposváron van..

ilyen tervet

Tordai Judit képviselő:
Kb. 3 tervezőről tud, aki ilyen tervet készíthet.
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy másik tervezőt kérjünk fel a
tervdokumentáció elkészítésére, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 1 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással meghozta az
alábbi határozatát:
126/2012./IX.10./ kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat épületének felújítási
munkálatai elvégzéséhez nem keres másik tervezőt a tervdokumentáció elkészítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy a Bau Art építész iroda készítse el a
részletes tervdokumentációt , kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozta az
alábbi határozatát:
127/2012./IX.10./ kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bau_Art Építész Iroda Kft. (8700 Marcali,
Park u.1.) által a Hollád Fő u.16.sz. alatt lévő önkormányzati hivatal homlokzati
hőszigeteléssel, homlokzat felújításával, a tetőszerkezet, tetőhéjalás felújításával, valamint új
előtető építésével kapcsolatos munkálatok elvégzésére tett (építési engedélyezési

tervdokumentáció elkészítése /alaprajzok, metszetek, homlokzatok, látványtervek, műszaki
leírások/, a tervezés során a folyamatosan szükséges Megrendelői egyeztetések lefolytatás)
tett árajánlatát (220.000.- Ft + ÁFA) a vállalkozási szerződés tervezetben foglaltakat
megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
4.5. Rákóczi utca út kátyúzása és teljes szélességű aszfaltozása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
( Árajánlatok jelen jegyzőkönyv mellékletét képezik. )
Mózes Marianna polgármester:
Három árajánlat érkezett. Kettő árajánlat a SYRIUSBAU Kft-től egy pedig a REÁLMUNKAGÉP Kft-től.. A Reál Kft. árajánlata kátyúzásra ÁFA-val 1.504.950.- Ft, az
aszfaltozásra ÁFA-val 7.743.825.- Ft, mindösszesen ÁFA-val 9.248.775.- Ft.
A SYRIUSBAU Kft két árajánlatot adott. Az egyik ajánlatot úgy adta, hogy az önkormányzat
a Reál-Munkagép Kft. által megadott m2 nagyságokra számította ki, míg a másik árajánlatát
az általa felmert négyzetméter nagyságokra. Az egyik árajánlat ÁFA-val kátyúzás +
aszfaltozás 8.801.100 Ft, a másik árajánlata pedig kátyúzás + aszfaltozás ÁFA-val 8.006.080
Ft. Ez utóbbia Syriusbau Kft. saját maga által felmért négyzetméter nagyságokra vonatkozik.
Kérdések, hozzászólások:
Tordai Judit képviselő:
Mi a különbség, hogy milyen vastag legyen az aszfalt? Napoljuk el, adjanak más árajánlatot.
Adjanak kátyúzásra, plusz aszfaltozásra.
Mózes Marianna polgármester:
Javasolja, hogy a SYRIUSBAU Kft. árajánlatai közül válasszon a testület, a REÁL kft.
árajánlatát ne vegye figyelembe, mert annak a legmagasabb az összege eleve a három
árajánlat közül.
Kéri a képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület csak a
SYRIUSBAU Kft. árajánlatait vegye figyelembe, az kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
alábbi határozatát:

meghozta az

128/2012./IX.10./ kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és megismerte a Rákóczi
utcakátyúzásával és aszfaltozásával kapcsolatos árajánlatokat.

A képviselő-testület a Reál-Munkagép Kft. által beadott árajánlattan nem foglaltakat. A
képviselő-testület SYRIUSBAU Kft. által benyújtott kettő db árajánlat közül választ.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Mózes Marianna polgármester:
Javasolja, hogy a testület az idei évben csak a kátyúzást végeztesse el, s majd a tavasszal
visszatér az aszfaltozás kérdésére.
Tordai Judit képviselő:
Ne foltozzunk, hanem aszfaltozzunk.
Mózes Judit képviselő:
Legyen aszfaltozás, mert a kátyúzás tönkremegy.
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy csak a kátyúzást végeztessük el,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 1 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
129/2012./IX.10./ kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem ért egyet azzal, hogy a Rákóczi
utcában csak kátyúzás legyen, azt elutasítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Mózes Marianna polgármester
Kéri a képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy a SYRIUSBAU Kft. 2. sz.
árajánlatát, melyben kátyúzás és aszfaltozás mindösszesen ÁFA-val együtt 8.006.080 Ft
összegben szerepel, fogadjuk el, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
130/2012./IX.10./ kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákóczi utca útburkolat javításával
kapcsolatosan a SYRIUSBAU Kft. 2. számú árajánlatát, melyben a kátyúzás és az aszfaltozás
teljes összege mindösszesen ÁFA-val 8.006.080 Ft megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a munka megrendelésére és a kivitelezői szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

4.6. Tordai Judit képviselő bejelentései, kérdései:
4.6.1. Orvosi rendelő ajtaja bepárnázásának ügye
Tordai Judit képviselő:
Hajlandó-e a polgármester asszony hajlandó-e az orvosi rendelő párnázására
Mózes Marianna polgármester:
Az elkészült ajtóban szigetelőanyag van.
Tordai Judit képviselő:
Nincs benne szigetelőanyag. Elviszem az asztaloshoz és bepárnáztatom. Mindenki
egészségügyi problémáját szétkürtölik a faluban, mivel minden kihallatszik a rendelőből.
Amikor döntött a testület az ajtó készítéséről, arról volt szó, hogy legyen bepárnázva. A
Polgármester asszony vegye figyelembe, hogy betegek vannak az orvosi rendelőben.
Török Csilla körjegyző:
Ilyen helyeken párnás ajtók vannak máshol is.
Mózes Marianna polgármester:
Van olyan ismerősöd, aki bepárnázná?
Tordai Judit képviselő:
Igen. Tudom, hogy van ilyen, aki ilyennel foglalkozik. Keszthelyen, Marcaliban,
Kaposváron vannak, akik ilyennel foglalkoznak.
Mózes Judit képviselő:
Nézd meg, hol készítik, rád bízzuk a dolgot.
Mózes Marianna polgármester:
Rendezd Jutka ahogy tudod, s ahogyan gondolod.
Tordai Judit képviselő:
Rajzot kellene készíteni.
Mózes Marianna polgármester:
Lefényképezzük és lemérjük.
4.6.2.A községben fodrászati szolgáltatás biztosításának kérdése
Tordai Judit képviselő:
Megszűnt a fodrász szolgáltatás az IKSZT építkezés kapcsán. Sokan panaszkodnak. Kérdezi
az egyesület elnökét, hogy az elkészülő IKSZT-nél lesz helye a fodrászatnak? Az egyesület
ad helyet?
Gaál Melinda alpolgármester:
Nem tudom.

Mózes Marianna polgármester:
A fodrász felajánlotta, hogy az átmeneti időszakban átviszi kocsival az embereket
Balatonszentgyörgye, az ottani üzletébe, vagy akinél lehet, itt helyben, Holládon megoldja.
Tordai Judit képviselő:
A régi postaépületben nem lehetne kialakítani a fodrászüzletet?
Sifter Aranka képviselő:
A fodrász kialakított a volt óvoda épületben a Petőfi u.86.sz. alatt az üzlet működéséhez
szükséges körülményeket. Az önkormányzat segített a fodrászt, azzal, hogy fizette a vizet,
villanyt és a gázt is. Nem hiszi, hogy a fodrász egy új helyen is vállalja az üzlethez szükséges
körülmények kialakítását.
4.6.3. Bari hegyi út kijavításának kérdése
Tordai Judit képviselő:
A Bari hegyi út kijavítására is fontos lenne.
Mózes Marianna polgármester:
Mivel a Bari hegyi út zártkert, ezért zúzott követ vitetünk rá.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért a zúzott kővel legyen a Bari hegyi út kijavítva,
az kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
alábbi határozatát:

meghozta az

131/2012./IX.10./ kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hollád Bari hegyi út kijavítását
zúzott kővel elhatározza. Az út javítására 1 teherautó zúzott kő megvásárlását a 2012.évi
költségvetési kiadásai terhére jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert, hogy a zúzott kő megrendeléséről, és az út javíttatásáról
gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
4.6.4. Hollád fő utca végén lévő közvilágítás kérdése
Tordai Judit képviselő:
A Fő utca végén ég-e a közvilágítás?
Mózes Marianna polgármester:
Igen, ég.

4.6.5. A holládi önkormányzati épületben lévő nagyteremhez tartozó színpad
felújításának kérdése
Tordai Judit képviselő
A nagyteremben a színpad felújítása szükségesség vált, mivel kezd életveszélyes lenni.
Mózes Marianna polgármester:
A jövő évi költségvetés készítésénél szóljál ez ügyben, akkor betervezésre kerül a munkálat
elvégzése.
4.6.6. A jogszabályban meghatározott, a kutyák chippel történő ellátásának kérdése
Gaál Melinda alpolgármester:
A kutyatulajdonosok nevében kéri a Polgármester asszonyt, vegye fel a kapcsolatot az
állatorvossal, hogy a kutyák kötelező chippel történő ellátása, a veszettség elleni védőoltáshoz
hasonlóan a kutyák összevezetésével legyen megoldva.
4.6.7.Elhanyagolt területek tulajdonosainak felszólítása
Sifter Aranka képviselő:
Elhanyagolt terület tulajdonosát fel kell szólítani, mert a szomszédok félnek, ha meggyullad,
ők is leégnek.
Mózes Marianna polgármester:
A terület amelyről szó van a zártkertben található, az a Földhivatalhoz tartozik, nem
önkormányzati feladat a tulajdonos felszólítása a rendbetételre.
4.6.8. Zárt ülés elrendelése
A képviselő-testület egyhangúlag, a továbbiakban tárgyalandó ügyekre – jellegük miatt – zárt
ülést rendel el.

k.m.f.t.

Mózes Marianna
polgármester

Török Csilla
körjegyző

