HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7. számú jegyzőkönyv
2012. szeptember 28.
Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI
151/2012./IX.28./kt.határozat:

- 2012.szeptember 28-i rendkívüli nyilvános ülés napirendjének elfogadása

152/2012./IX.28./kt.határozat:

- Balatonberény Község Önkormányzata
közös önkormányzati hivatal létrehozása
tárgyában küldött megkeresésével kapcsolatos elvi döntés

7. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. év szeptember hó
28. napján 10,00 órakor a Községháza épületében (Hollád, Fő u. 16.) megtartott rendkívüli
nyilvános üléséről.
Jelen vannak: Mózes Marianna polgármester
Gaál Melinda alpolgármester
Sifter Aranka képviselő
Tordai Judit képviselő
Igazoltan távol van: Mózes Judit képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Török Csilla körjegyző
Mózes Marianna polgármester köszönti a nyilvános ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy
a megválasztott 5 fő települési képviselőből 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, az ülést
megnyitja. Javaslatot tesz a rendkívüli nyilvános ülés napirendjére,
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
151/2012./IX28./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. szeptember 28-án tartandó
rendkívüli nyilvános ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
Napirend:
1.) Balatonberény Község Önkormányzata közös önkormányzati hivatal létre tárgyában
küldött megkeresésével kapcsolatos elvi döntés
Előadó: Mózes Marianna polgármester
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

1.)Napirend tárgyalása
Balatonberény Község Önkormányzata közös önkormányzati hivatal létre tárgyában
küldött megkeresésével kapcsolatos elvi döntés
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Balatonberény határozat kivonata jelen jkv. mellékletét képezi.)
Mózes Marianna polgármester:
Ismerteti a testülettel a balatonberényiek által a közös önkormányzati hivatal létrehozása
tárgyában megküldött határozatát. Balatonberény megkereste Balatonkeresztúr és
Balatonmáriafürdő önkormányzatait is, akik már döntöttek arról, hogy 2013. január 1-től
fogadnák Balatonberényt a közös önkormányzati hivatalban.
Balatonszentgyörgy, Tikos és Vörs önkormányzatai elvi döntést hoztak arra vonatkozóan,
hogy amennyiben Balatonberény úgy dönt, a balatonberényi állampolgárok érdekeit szemelőtt
tartva, fogadná Balatonberény Község Önkormányzatát, és közös önkormányzati hivatalt
hozna létre vele.
Javasolja, hogy Hollád is döntsön a témában. Ismerteti a határozati javaslatot.
Tordai Judit képviselő:
Fogadni kell Balatonberényt.
Gaál Melinda alpolgármester:
Fogadni kell Balatonberényt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
152/2012.IX.28./kt.határozat:
a.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonberény Község
Önkormányzata Képviselő-testülete 138/2012./IX.6./kt.határozatában foglaltakat –
melyben
elvi döntést kérnek arra vonatkozóan, hogy van-e fogadókészség
Balatonszentgyörgy település részéről arra, hogy 2013.év január hó 1. napjától a
2011.évi CLXXXIX.tv. 85.§.(1)bekezdésében foglalt közös önkormányzati hivatal
létrehozására Balatonberény község részvételével, illetve közös önkormányzati hivatal
létrehozása esetén Balatonberény községben heti folyamatos, vagy időszakos
ügyfélfogadás kialakítását támogatnák-e – megismerte, megtárgyalta.
b.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi döntésében kinyilvánítja
fogadókészségét arra vonatkozóan, hogy 2013.év január hó 1.napjával Balatonberény
Önkormányzatával közös önkormányzati hivatalt hoz létre Balatonberény
részvételével a balatonberényi állampolgárok érdekeit is szemelőtt tartva, amennyiben
Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a végleges csatlakozási
szándékát kinyilvánítja.
A képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal létrehozása esetén Balatonberény
községben a heti folyamatos ügyfélfogadás kialakítását támogatja.

c.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezett közös önkormányzati
hivatallal kapcsolatos tárgyalások lefolytatására.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Egyéb napirend és hozzászólás nem lévén, Mózes Marianna polgármester a képviselő-testület
rendkívüli nyilvános ülését berekeszti.
k.m.f.t.
Mózes Marianna
polgármester

Török Csilla
körjegyző

