HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6. számú jegyzőkönyv
2012. szeptember 20.
Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI
144/2012./IX.20./ kt.határozat: - 2012. szeptember 20-ai rendkívüli nyilvános ülés
napirendjének elfogadása
145/2012./IX.20./ kt. határozat: - Keszthely Városi Kórház szolgáltatásainak igénybevétele
tárgyában nyilatkozattétel
146/2012./IX.20./kt.határozat: -

Csatlakozás Délnyugat-Balatoni Hulladékgazdálkodási
társuláshoz

147/2012./IX.20./ kt. határozat: - Járási hivatalok kialakításával kapcsolatos megállapodás
és teljességi nyilatkozat

6. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. év szeptember hó
20. napján 15,00 órakor a Községháza épületében (Hollád, Fő u. 16.) megtartott rendkívüli
nyilvános üléséről.
Jelen vannak: Mózes Marianna polgármester
Mózes Judit képviselő
Gaál Melinda alpolgármester
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. Javaslatot tesz a rendkívüli nyilvános ülés napirendjére,
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
144/2012./IX.20./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. szeptember 20-án tartandó
rendkívüli nyilvános ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
Napirend:
1.) Keszthely Városi Kórház szolgáltatásainak igénybevétele tárgyában nyilatkozattétel
Előadó: Mózes Marianna polgármester
2.) Csatlakozás Délnyugat-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társuláshoz
Előadó: Mózes Marianna polgármester
3.) Egyéb ügyek
Zárt ülésen:
4.) Meghirdetett –megbízásos jogviszonyban ellátandó – könyvtárosi álláshelyre
beérkezett pályázatok elbírálása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

1.) Napirend tárgyalása
Keszthelyi Városi Kórház szolgáltatásainak igénybevétele tárgyában nyilatkozattétel
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Írásos előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. )
Kérdések, hozzászólások:
Tordai Judit képviselő:
Csak Keszthely Kórház, vagy Zala megye?
Török Csilla körjegyző:
A keszthelyi és a marcali kórházról van jelenleg szó. Célszerű a kórházi ellátás
igénybevételéről is nyilatkozni.
Nyilatkozni kell a képviselő-testületnek, hogy igénybe veszi a Marcali és a Keszthelyi Városi
Kórház egészségügyi szolgáltatásait.
Tordai Judit képviselő:
Nagykanizsai kórházat nem lehetne igénybe venni, vagy a későbbiekben kérni, hogy igénybe
vehessük. Minden ellátást igénybe veszünk Keszthelyen is?
Török Csilla körjegyző:
Még az sem biztos, hogy Keszthelyre lehet menni.
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy Hollád község a keszthelyi kórház
járó és fekvőbeteg ellátását igénybe vegye, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
145/2012./IX.20./kt.határozat:
a.) Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a
benyújtott kérelme mind a fekvő-, mind a járóbeteg ellátásra IS vonatkozik.
b.) Egyidejűleg nyilatkozik, hogy Balatonszentgyörgy község az egyes progresszivitású
esetekben a Marcali és a Keszthelyi Városi Kórházhoz mint egészségügyi
szolgáltatóhoz is kíván tartozni.
c.) A Keszthelyi Városi Kórház aktív fekvő-, és járóbeteg szakellátási kapacitásait
valamennyi szakmában teljes körűen igénybe kívánja venni.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

2.)Napirend tárgyalása:
Csatlakozás Délnyugat-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társuláshoz
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Írásos előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Török Csilla körjegyző:
Érdemes olyan határozatot hozni, hogy Hollád nem kíván elővásárlási jogával élni. A Balaton
térség már megalakult, a Vörsi térségbe tartozik Hollád község.
Tordai Judit képviselő:
Nem lesz olyan gond, hogy ebből bírósági ügy lesz?
Török Csilla körjegyző:
A minisztériummal egyeztettek.
Mózes Marianna polgármester:
Látatlanban ígérték, hogy kevesebb lesz a szemétszállítási díj.
Tordai Judit képviselő:
Ha nem lép be az önkormányzat, maradunk a Zöldfoknál?
Török Csilla körjegyző:
Az önkormányzat egyelőre mindenképpen marad a AVE Zöldfoknál, ugyanis szerzőés köti.
Amennyiben az önkormányzat nem lép be a társulásba, nem szólhat bele a szemétszállítási
díjba.
Tordai Judit képviselő:
Tagdíjat minden évben kell fizetni?
Mózes Marianna polgármester:
Igen, évente 275 x 30 Ft-ot.
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy Hollád község önkormányzat
csatlakozzon a Délnyugat-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társuláshoz, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással,. ellenszavazat nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
146/2012./IX.20./kt.határozat:
a.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja csatlakozási
szándékát a Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társuláshoz.

b.) Hollád
Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Délnyugat
Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodását elfogadja.

Balatoni

A képviselő-testület a társulási megállapodás rendelkezéseit magára nézve teljes
egészében kötelezőnek ismeri el, elfogadja a társulás céljait, továbbá a feladatok
megvalósításához ráeső költségvetési hozzájárulást biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulási tanácsban az önkormányzatot
képviselje.
Határidő: értesítésre – szeptember 30.
Felelős: Mózes Marianna polgármester
3.) Napirend tárgyalása
Egyéb ügyek
3.1. Járási hivatalok kialakításával kapcsolatos megállapodás elfogadása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Írásos tájékoztató jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Török Csilla körjegyző:
Röviden tájékoztatja a képviselőket a járási hivatalok kialakításáról.
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért a járási hivatalokról szóló Korm. rendelet 2. sz.
mellékletében előírt megállapodás és teljességi nyilatkozat aláírásával,
kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
147/2012./IX.20./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
szóló 218/2012. (VIII.13.) Korm. Rendelet 2. mellékletében előírt megállapodást a Somogy
Megyei Kormányhivatallal megköti.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás és a teljességi nyilatkozat
aláírására.
Határidő: 2012.október 1.
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Tordai Judit képviselő:

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az orvosi rendelő ajtó párnázását egy kollégája
vállalja.
Megkérdezi a polgármestert, hogy az élelmiszer segélyre vonatkozó megállapodás el lett-e
küldve?
Az óvodánál elbontott ajtók, ablakok hol vannak?
Mózes Marianna polgármester:
Aki a bontást végzi, annak kell gondoskodnia a bontott anyag elszállításáról. A bontott
ajtókból az önkormányzathoz is került felszerelésre.
Tordai Judit képviselő:
Erről nem tudtam, de a bontott anyag az önkormányzat tulajdona.
Mózes Marianna polgármester:
Nem az önkormányzat tulajdona.
Török Csilla körjegyző:
Pályázat keretében volt megállapodás a bontásra is. A bontott anyag bontási hulladék.
Mózes Marianna polgármester:
Több ember is vitt el ajtót, ablakot, megkérdezték kaphatnak-e.
Tordai Judit képviselő:
Erről az embereknek tudniuk kellett volna. Ha bontási hulladék, nem adhatták volna oda
senkinek.
Mózes Marianna polgármester:
A kivitelező cég adta oda, nem ő.
Gaál Melinda alpolgármester:
Továbbítja a kérést, a megállapodást meg fogja mutatni,
Sifter Aranka képviselő:
Neki is szóltak, beszélt a bontást végzővel, s mondták, hogy mehetnek bontott anyagért.
Tordai Judit képviselő:
Bontási hulladék nem adható oda, megállapodásban mi szerepel?
Van egy olyan ember, aki a testületre fúj, s veri a mellét, hogy neki nem szóltak. De ha van
ilyen megállapodás, meg tudja neki mutatni, hogy azért nem szóltak neki.
Mózes Marianna polgármester az ülés vezetését átadja Gaál Melinda alpolgármesternek
és távozik az ülésről.
Gaál Melinda alpolgármester átveszi az ülés vezetését. A testület ülése továbbra is
határozatképes. Folytatódik.
Tordai Judit képviselő:
Az épület felújításával az egész épületet, a szolgálati lakást is fel kellett volna újítani.

3.2. 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

