HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8. számú jegyzőkönyve
2012. október 24.
NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI
153/2012./X.24./ kt.határozat:

- 2012. október 24-ei ülés napirendjének elfogadása

154/2012./X.24./ kt. határozat:

- Az Önkormányzat I-III. negyedéves költségvetési
beszámolójának megtárgyalása

155/2012./X.24./ kt. határozat:

- Pályázat benyújtása önhibáján kívül hátrányos helyzetbe lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására

156/2012. /X.24./ kt. határozat:

- Hollád község lakosai kórházi hovatartozásának
ügyében döntés

157/2012./X.24./ kt. határozat:

- Orsós Márton Hollád, Petőfi u. 34. lakós földbérleti
szerződés meghosszabbítása

158/2012./X.24./ kt.határozat:

- Orsós Beáta Hollád, Petőfi u. 39. földbérleti szerződés meghosszabbítása

159/2012./X.24./ kt. határozat:

- Jogi tanácsadói együttműködési megállapodás fel.
mondása

160/2012./X.24./ kt. határozat:

- 2012. december 11-én lejáró földbérleti szerződések meghirdetése

161/2012./X.24./ kt. határozat:

- Időskorúak részére egészségnap szervezéséhez
pénzügyi támogatás

8. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. év október hó 24.
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
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:
153/2012. (X.24.) kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. év október hó 24. napján
tartandó nyilvános ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
1.) Az Önkormányzat I.-III. negyedéves költségvetési beszámolójának megtárgyalása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
2) Pályázat benyújtása önhibáján kívül hátrányos helyzetbe lévő önkormányzatok
2012. évi támogatására
Előadó: Mózes Marianna polgármester
3.) Hollád község lakosai kórházi hovatartozásának ügyében döntés
Előadó: Mózes Marianna polgármester
4) Egyéb ügyek
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

1./ Napirend tárgyalása
Az Önkormányzat I.-III. negyedéves költségvetési beszámolójának megtárgyalása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Beszámoló jelen jkv. mellékletét képezi.)
Az elhangzott napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el.
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért az elhangzott beszámolóval, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül, meghozta az
alábbi határozatát:
154/2012./X.24,/ kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat I-III.negyedéves
gazdálkodásáról szóló jelentés a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező írásos beszámolóban
foglaltakat figyelembe véve:
a.) 53.874 e Ft eredeti, 60.537 e Ft módosított bevételi előirányzattal, 36.304 e Ft
teljesítéssel,
b.) 53.874 e Ft eredeti, 60.537 e Ft módosított kiadási előirányzattal, 35.173 e Ft
teljesítéssel,
c.) A 2012.szeptember 30-i állapotnak megfelelően 11.453.457.- Ft pénzkészlettel
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

2.) Napirend tárgyalása:
Pályázat benyújtása önhibáján kívül hátrányos helyzetbe lévő önkormányzatok 2012.
évi támogatására
Előadó: Mózes Marianna polgármester
( Írásos előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. )
Az elhangzott napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el.
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért az elhangzott beszámolóval, kézfelemeléssel
szavazzon.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül, meghozta az
alábbi határozatát:
155/2012./X.24,/ kt. határozat:
l. Hollád Község Önkormányzata képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. Törvény 6. melléklet 2. pontja alapján
(továbbiakban: 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására.
2. Hollád Község Önkormányzata képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény
alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I.

a.) a települési önkormányzat lakosságszáma 1000
Balatonszentgyörgy székhelyű körjegyzőséghez tartozik.

fő

alatti

és

a

II.

a.) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben
évben ilyen jogcímen 3390 ezer forint összegű bevételt szerez.

III.

Az önkormányzat 2012. évi módosított költségvetési rendeletét 3046 ezer forint
összegű működési célú hiánnyal fogadta el.

IV.

a.) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem
kötelezett.

V.

Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. §. (1)
bekezdés a.) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok körülményeinek megfelel.

Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
3.) Napirend tárgyalása:
Hollád község lakosai kórházi hovatartozásának ügyében döntés
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Szóbeli előterjesztés. )
A közelmúltban a képviselő-testület tárgyalt Hollád település kórházi hovatartozása ügyében.
A képviselő-testület kérelmezte az Országos Tisztifőorvosi Hivatalnál, hogy Marcali és a
Keszthelyi kórház ellátásait is igénybe vehesse a lakosság. A Tisztifőorvosi Hivatal
tájékoztatta az önkormányzatot, hogy vagy a marcali, vagy a keszthelyi kórház ellátást lehet
csak igénybe venni a jelenlegi szabályozás szerint. Felmérést végeztünk a lakosság körében,
hogy melyik területhez kívánnak tartozni. Szórólapot juttattunk el minden lakásba. Összesen
56-an jeleztek vissza. Ebből 41-en Keszthelyt jelölték meg, 15-en pedig Marcalit.
A felmérés alapján javaslom, hogy a képviselő-testület a Keszthelyi Kórház ellátással értsen
egyet.

Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért az elhangzott javaslattal, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül, meghozta az
alábbi határozatát:
156/2012./X.24,/ kt. határozat:
a) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal IF-12575-22/2012. sz. végzésében
foglaltakat megismerte, megtárgyalta.
b) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy az
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Tisztifőorvosi Hivatalához benyújtott
kérelme mind a fekvő-, mint a járóbeteg ellátásra is vonatkozik.
A képviselő-testület egyidejűleg nyilatkozik, hogy Hollád község az egyes progresszivításu
esetekben a Keszthelyi Városi Kórházhoz mint egészségügyi szolgáltatóhoz kíván
tartozni. A Keszthelyi Városi Kórház aktív fekvő-, és járóbeteg szakellátási kapacitásait
valamennyi szakmában teljes körűen igénybe kívánja venni.
c) A képviselő-testület egyidejűleg a 145/2012. (IX.20.) kt. határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
4./ Egyéb ügyek
4.1. Földbérleti szerződések meghosszabbítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
( Írásos előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. )
Mózes Marianna polgármester:
Orsós Márton és Orsós Beáta földbérleti szerződése lejárt, kérik a meghosszabbítását.
Javaslom, hogy a 2233 hrsz-ú belterületi ingatlan földbérleti szerződését Orsós Márton
részére 5 évre 2012. november 1-től 2017. október 31-ig hosszabbítsa meg a képviselőtestület.
Javaslom továbbá, hogy 2222hrsz-ú belterületi ingatlan bérleti szerződését Orsós Beáta
részére 5 évre, 2012. november 1-től 2017. október 31-ig hosszabbítsa meg a képviselőtestület
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért Orsós Márton földbérleti szerződésének
meghosszabbításával 5 évre, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül, meghozta az
alábbi határozatát:
157/2012./X.24,/ kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Orsós Márton Hollád, Petőfi u. 34. szám
alatti lakos részére a holládi belterület 2233 hrsz-u, kivett beépítetlen terület.művelési ágú ,
2921 m2 nagyságú területet bérbe adja 2012.év november hó 1.napjától 2017.év október hó
31.napjáig
terjedő időtartamra, a bérleti díjat a képviselő-testület a
130/2011./V.18./kt.határozatában foglaltakat figyelembe véve évi 10.000.- Ft-ban határozza
meg.
A képviselő-testület a bérbeadási szerződés aláírására a polgármestert felhatalmazza.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester/
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért Orsós Beáta földbérleti szerződésének
meghosszabbításával 5 évre, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül, meghozta az
alábbi határozatát:
158/2012./X.24,/ kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Orsós Beáta Hollád, Petőfi u. 39. szám
alatti lakos részére a holládi belterület 2222 hrsz-u, kivett beépítetlen terület művelési ágú ,
2087 m2 nagyságú területet bérbe adja 2012.év november hó 1.napjától 2017.év október hó
31.napjáig
terjedő
időtartamra,
a
bérleti
díjat
a
képviselő-testület
a
130/2011./V.18./kt.határozatában foglaltakat megfelelően évi 10.000.- Ft-ban határozza meg.
A képviselő-testület a bérbeadási szerződés aláírására a polgármestert felhatalmazza.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
4.2. Jogi tanácsadási és hozzá kapcsolódó tevékenység végzésének elősegítésére kötött
megállapodás felmondása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Írásos előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. )
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért a jogi tanácsadás együttműködési megállapodás
felmondásának tudomásul vételével kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül, meghozta az
alábbi határozatát:
159/2012./X.24,/ kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogy Megyei Közgyűlés a jogi
tanácsadási és hozzá kapcsolódó tevékenység végzésének elősegítésére kötött együttműködési
megállapodás Somogy Megyei Közgyűlés részéről, 2012.év december hó 31.napjával történő
felmondásával egyetért.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
4.3. 2012. december 11-én lejáró föld bérleti szerződések meghirdetése
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásbeli előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
Javasolja, hogy a december 11-én lejáró földbérletek kerüljenek meghirdetésre öt év
időtartamra, 2017. október 31. napjáig.
Javasolja továbbá, hogy a 2217/1 hrsz-ú 614 m2 nagyságú belterületi ingatlan ne kerüljön
meghirdetésre plusz 10.000 Ft-ért, hanem a bérlő a mellette lévő területtel együtt
használhassa.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül, meghozta az
alábbi határozatát:
160/2012./X.24,/ kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi önkormányzati területek 5
év időtartamra történő bérbeadása ismételt meghirdetésével (hirdetőtáblára történő
kifüggesztéssel) egyetért:
-

Hollád belterület 432 hrsz. kivett, beépítetlen terület művelési ágú, 2129 m2
Hollád belterület 2213/1 hrsz. kivett, beépítetlen terület művelési ágú, 2008 m2
Hollád belterület 2217/1 hrsz. kivett, beépítetlen terület művelési ágú 614 m2
Hollád belterület 2219 hrsz. kivett, beépítetlen terület művelési ágú 1566 m2
Hollád belterület 2220 hrsz. kivett, beépítetlen terület művelési ágú, 729 m2
Hollád belterület 2239/2 hrsz. kivett, beépítetlen terület művelési ágú, 730 m2

A bérbeadással kapcsolatos részletekről a Holládi Önkormányzatnál (8731 Hollád, Fő u.16.)
lehet érdeklődni ügyfélfogadási időben.
A képviselő-testület a bérletre meghirdetett önkormányzati ingatlanok bérleti díját 10.000
Ft/év mértékben állapítja meg.
A kérelmeket 2012.év november 15-ig lehet benyújtani a képviselő-testülethez. A
bérbeadással kapcsolatos részletekről a Hollád Önkormányzatnál (8731 Hollád, Fő u. 16.)

lehet érdeklődni ügyfélfogadási időben. A beérkezett kérelmeket a testület a következő
ülésén bírálja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
4.4. Tordai Judit képviselő bejelentése:
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy az orvosi rendelőnél az ajtó párnázása a jövő héten fog
megtörténni.
4.5. Mózes Marianna polgármester:
Javasolja, hogy az idősek részére ez évben Idősek estje helyett klubdélutánnal egybekötött
egészségnapot tartson a képviselő-testület. A vércukor méréshez vércukor csíkot kell venni és
egy kis süteménnyel is megvendégelni az időseket.
Tordai Judit képviselő:
Kirándulni kellene elvinni az öregeket. Bárhova, akár Keszthelyre is.
Mózes Marianna polgármester:
Megköszönné, ha utánajárnának a képviselők.
Gaál Melinda alpolgármester:
Ő nem vállalja, munkabeosztása nem teszi lehetővé.
Mózes Marianna polgármester:
Kirándulni tavasszal kellene, pl. egy búcsújáró helyre.
A mostani egészségnapot még advent előtt meg kellene tartani. A vérteszt csík
megvásárlásához, továbbá süteményre, teára szükséges pénzösszegről s dönteni kell.
Tordai Judit képviselő:
Szavazzunk meg 80.000 Ft-ot.
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül, meghozta az
alábbi határozatát:
161/2012./X.24,/ kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az idős emberek részére klubdélutánnal
egybekötött egészségnap megtartásával egyetért. Az ehhez szükséges vérteszt csík
megrendeléséhez, sütemény és tea vásárlásához 80.000 Ft-ot biztosít a 2012.évi költségvetési
kiadásai te terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

4.6. 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

