HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9. sz. számú jegyzőkönyv
2012. november 29.
KÖZMEGHALLGATÓ NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI
173/2012./XI.29./kt.határozat :

- 2012. november 29-i közmeghallgató nyilvános
ülés napirendjének elfogadása

174/2012./XI.29./kt.határozat:

- Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadása

175/2012./XI.29./kt.határozat:

- Települési könyvtár ellátás biztosítása szolgáltatási szerződés könyvtári szolgáltatás megrendelésére

176/2012./XI.29./kt.határozat:

- Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról döntés

177/2012/XI.29./kt. határozat:

- Orsós Beáta Hollád, Petőfi u.39.sz. alatti lakos
részére ingatlan bérbeadása

178/2012/XI.29./kt.határozat:

- Polgármester személyes érintettségéről döntés

179/2012./XI.29./kt.határozat:
Zárt ülésen:
180-186/2012./XI.29./kt.határozat:

- Mózes Ernő Hollád, Petőfi u.61.sz. alatti lakos
részére ingatlan bérbeadása
- Szociális kérelmek elbírálása

RENDELETEI
___________________________________________________________________________
8/2012./XI.29./ önk. rendelet:

- A települési hulladékkezelési közszolgáltatás
rendjéről és a közszolgáltatás díjának
megállapítása

9/2012./XI.29./ önk. rendelet:

- Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

10/2012./XI.29. önk. rendelet:

- A tiltott, közösségellenes magatartásokról, és a
tiltott közösségellenes magatartás elkövetőjével
szembeni pénz birság kiszabásának szabályairól
szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezése

9 sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. év november hó 29.
napján 14,30 órakor a Községháza épületében (Hollád, Fő u. 16.) megtartott
KÖZMEGHALLGATÓ nyilvános üléséről.
Jelen vannak: Mózes Marianna polgármester
Gaál Melinda képviselő
Mózes Judit képviselő
Sifter Aranka képviselő
Tordai Judit képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Török Csilla körjegyző
Meghívottként jelen van: Garai Ferencné jegyzőkönyvvezető
A közmeghallgatáson a lakosság köréből 2 fő jelent meg.
Mózes Marianna polgármester köszönti a közmeghallgató 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 az
alábbi határozatát:
173/2012./XI.29./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. november 29. napján tartandó
KÖZMEGHALLGATÓ nyilvános ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
Napirend:
1.) Polgármester beszámoló az Önkormányzat és a képviselőtestület 2012. évben végzett
munkájáról
Előadó: Mózes Marianna polgármester
2.) Lakosság véleményei, javaslatai, hozzászólásai
Közmeghallgatás után:
3.)Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Mózes Marianna polgármester
4.) A települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjának
megállapítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester

5.) Rendeletalkotás az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
Előadó: Mózes Marianna polgármester
6.) Tiltott közösségellenes magatartásokról, és a tiltott közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezése
Előadó: Mózes Marianna polgármester
7.) Települési könyvtár ellátás biztosítása, szolgáltatási szerződés könyvtári szolgáltatás megrendelésére
Előadó: Mózes Marianna polgármester
8.) Közös önkormányzati hivatal létrehozása tárgyában döntés
Előadó: Mózes Marianna polgármester
9.)Egyéb ügyek
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
1.) Napirend tárgyalása:
Polgármester beszámolója az önkormányzat és a Képviselő-testület 2012. évben végzett
munkájáról
Előadó: Mózes Marianna polgármester
( Szóbeli előterjesztés)
Mózes Marianna polgármester:
Tisztelt Jelenlévők!
Az önkormányzatnak nehéz éve volt. Több pályázatot nyújtottunk be. Az önkormányzathoz
beérkezett kéréseket maximálisan nem tudjuk teljesíteni. A rászorulóknak hivatalból is
segítettünk, mivel azok, akik a legjobban rászorultak, nem mernek kérni. A betegeket előtérbe
helyeztük. Fő beruházásunk a Rákóczi utca felújítása volt, amely közel 8 millió Ft-ba került.
Köszöni a testület tagjainak, hogy megszavazták ezen beruházást. Ezzel a felújítással a község
útjai szinte első osztályúnak mondható.
Az orvosi rendelőhöz új ajtót csináltattunk, mely ki lett párnázva és szélesebb is lett. Ezzel a
hangszigetelés megtörtént, így nem hallatszik a váróban lévő zaj, illetve az orvosi rendelőben
a beszélgetés.
Pályáztunk eszközbeszerzésre, és 2.300.000 Ft értékben fűkaszát vásároltunk. Ehhez a géphez
van olyan kasza is, amivel a nagyobb füvet is le lehet kaszálni.
Minden évben pályázunk közmunkásokra is. Ez évben átlagosan 8 embert foglalkoztattunk.
A Honlap készítését is megrendeltük. Az arculatterv egyeztetése után folyamatosan feltöltjük
jegyzőkönyveket és a községet érintő dolgokat is. Kovács Józsefnek megköszöni a segítséget,
mert jó alapot adott az arculatterv készítéséhez.
Mint minden évben, idén is megrendeztük a gyermeknapot , ami nagyon jól sikerült. Ez évben
a kisebb gyerekeknek kedveztünk.

Az Idősek napját is minden évben megtartottuk. Ez évben is jól sikerült. Most egészségnapot
szerveztünk az idős emberek részére. Megköszöntöttük a falu legidősebb emberét, aki nagy
örömmel fogadott bennünket.
Élelmiszer segélyt is osztottunk, aminek a megszervezését rendszeresen Tordai Judit
képviselő veszi kézbe. A segély a községben itt élők között osztottuk fel.
Az önkormányzat épülete helyi védelem alatt áll, a felújítását meg kellett tervezni, a tervezés
220.000 Ft + ÁFA-ba került.
Az Örök Fiatalok Egyesülete is több pályázatot nyújtott be. Az egyesület az önkormányzat
áldásával működik. Térfigyelő kamerára pályáztak, önerőre az egyesületnek nincs szüksége.
2.) Lakosság véleményei, javaslatai, hozzászólásai:
Farkas Dóra érdeklődő:
Téli tüzelő beszerzése problémát okok a lakosságnak, ezért lehetne pályázatot benyújtani
ezzel kapcsolatosan is, pl. geotermikus energiára.
Mózes Marianna polgármester:
Ha ilyen energiát igényelnénk, a lakosságnak ugyanolyan plusz költsége lenne. Egyénileg kell
erre pályázni. Ha bemutatkozó prospektus megjelenik ezzel kapcsolatosan, kiosztjuk a
lakosságnak.
Tordai Judit képviselő:
Megköszöni Kovács József úrnak az írását, de egy dolgot kér módosítani, mert úgy tűnik,
mintha egy APEH ellenőrzés lenne.
Kovács József:
Az írás tervezetét meg tudná védeni, mivel ő arra gondolt, hogy mire kíváncsi egy idegen.
Tordai Judit képviselő:
Negatív dolgokból tudunk dolgozni, a pozitív dolgokra nem reagálunk.
Mózes Marianna polgármester:
Mivel a lakosság részéről más hozzászólás nem merült fel, a közmeghallgatást berekeszti, a
képviselő-testület ülése nyilvános ülésen folytatódik tovább.
Közmeghallgatás után az ülés nyilvános ülésen folytatódik, az ülés továbbra is
határozatképe, mivel a megválasztott 5 fő képviselőből 5 fő jelen van. A lakossági
érdeklődők az ülésről eltávoztak.
3.) Napirend tárgyalása
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepció megtárgyalása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
( Írásos előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. )

Mózes Marianna polgármester:
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért az elhangzott előterjesztéssel, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
174/2012./XI.29./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetési
koncepcióját, mely jelen jkv. mellékletét képezi, megtárgyalta, megismerte és azt a 2013. évi
költségvetési tervezés alapjának tekinti.
Határidő: azonnal
Felelős:Mózes Marianna polgármester
4.) Napirend tárgyalása
A települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjának
megállapítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Írásos előterjesztés és a rendelettervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Mózes Marianna polgármester:
A testület részére kiküldésre került a AVE Zöldfok Zrt. díjajánlata a 2013.évi
kapcsolatosan.

díjjal

Török Csilla körjegyző:
Az ártalmatlanítási díj változott, ezért lett több a közszolgáltatási díj az előzőekben kiküldött
díjhoz képest.
Mózes Marianna polgármester:
Javasolja, hogy a 2.581000.- Ft-ot fogadja el a testület, ezzel továbbra is átvállalva a lakosság
helyett a szemétszállítás díját.
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért a javaslattal kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotta:
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2012./XI.29./önkormányzati rendelete
a 7/2005./IV.25./ sz. rendelete a települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a
közszolgáltatás díjának megállapításáról módosításáról
Hollád Község Önkormányzata az a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.évi XLIII.törvény (a
továbbiakban: Hgt.) 23.§. foglalt felhatalmazás alapján, a Htg. 21.§.(1) bekezdésében,

valamint az 1990.évi LXV.tv. 8.§.(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1.§.
A 7/2005./IV.25./önkormányzati . rendelete 2.melléklet helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2.melléklet
A 7/2005./IV.25.//önkormányzati rendelethez
I. A települési szilárd hulladék közszolgáltatási díja
1.) A háztartási és háztartási jellegű szilárd hulladék rendszeres gyűjtésének-szállításának
rendje:
a.) a gyűjtés-szállítás éves időtartama
- állandó ingatlanok esetében egész évben
- üdülő ingatlanok esetében: egész évben
b.)a gyűjtés-szállítás gyakorisága és a járatnapok : heti egy alkalommal: január 1-től
december
31-ig
csütörtöki
napokon,
az
éves
járatnapok száma:
- állandó ingatlanok esetében: 52 járatnap/év
- üdülő ingatlanok esetében. 52 járatnap/év
2.) A szolgáltatás díjában szerepel heti 1 alkalommal a lakosság által kihelyezett hulladék
elszállítása és ártalmatlanítása mennyiségi korlátozás nélkül, továbbá évi 1 alkalommal lim-lom
akció lebonyolítása.
3.)
a.) A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás 2013.évi díja:
Önkormányzat által fizetendő éves díj 2.581.000.- Ft + ÁFA
b.) Az önkormányzat képviselő-testülete a települési hulladékkezelési közszolgáltatás 2013.évi
díjának megfizetése alól a község területén az ingatlantulajdonosokat – ide nem érve a
gazdálkodó szervezeteket – mentesíti. A képviselő-testület a díj mértékét – hivatkozva a
2000.évi XLIII.tv. 23.§.f.) .-ában foglaltakra – 100 %-os mértékben átvállalja, ezáltal a
közszolgáltatás ingyenességét biztosítja és negyedéves bontásban a közszolgáltató részére
megfizeti.
A gazdálkodó szervezetekre a rendelet 2.§.-ában foglaltak az irányadóak a díjfizetésre
vonatozóan, kötelesek a szolgáltatóval egyedi közszolgáltatási szerződést megkötni.
4.) Kereskedelmi és szolgáltató egységekkel, valamint egyéb gazdálkodó szervezetekkel
hulladékkezelésére a közszolgáltató külön megállapodást köt.
II. Zöldhulladék szállítás
a.) Gyűjtés, szállítás díja:
b.) Kezelés díja (Igénybevételi járulékkal)

32.000- Ft/forduló + ÁFA
13.000.- Ft/tonna + ÁFA

III.
Ürítési díjak 2013.évben
a.) 60 literes edényzet esetében:
b.) 110-120 literes edényzet esetében:
c.) 240 literes edényzet esetében:

144,50 Ft/ürítés + ÁFA
289.-Ft/ürítés + ÁFA
578.- Ft/ürítés + ÁFA

d.) 1100 literes edényzet esetében:

2.890.- Ft/ürítés + ÁFA

Az ürítési díjak község területén lévő ingatlantulajdonosok – ide nem értve a gazdálkodó
szervezeteket – nem alkalmazhatóak.
Záró rendelkezések
2.§.
(1)E rendelet a kihirdetését követő 33.napon, 2013. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a
hatálybalépéstől kezdődően kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak
szerint.
Jogharmonizációs járadék
3.§.
E rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló
szerződés kihirdetéséről szóló 2004.évi XXX.tv.-el összhangban az Európai Közösségek
jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

5.) Napirend tárgyalása:
Rendeletalkotás az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
Előadó: Mózes Marianna polgármester
( Írásos rendelettervezet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. )
Az elhangzott napirenddel kapcsolatos hozzászólás nem hangzott el.
Mózes Marianna polgármester:
Javasolja, hogy az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
rendeletet a képviselő-testület fogadja el.
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért a javaslattal kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotta:
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2012./XI.29./önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól
Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 1.§.(3) bekezdés b.) pontja tekintetében a
nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI.törvény (továbbiakban: Nvtv.) 18.§.(1)
bekezdésében, az 1.§.(4) bekezdés tekintetében az Nvtv. 5.§.(2) bekezdés c.) pontjában, az

5.§. tekintetében az Nvtv. 3.§.(1) bekezdés 6.pontjában, a 6.§.(5) bekezdése tekintetében az
Nvtv. 13.§.(1) bekezdésében, a 8.§. tekintetében az államháztartásról szóló 2011.évi
CXCV.törvény 97.§.(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk
(1) bekezdés e.) pontjában és az Nvtv. 7.§. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
Az önkormányzat vagyona
1.§.
(1) Az önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot megillető vagyoni
értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati feladatok és célok ellátását szolgálják.
(2) Az önkormányzat vagyona törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll.
(3) A forgalomképtelen törzsvagyon a közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör
ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálja. A törzsvagyon részét képező kizárólagos
önkormányzati vagyont e rendelet 1. melléklete, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű nemzeti vagyont e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona e rendelet 3.mellékletében
felsorolt vagyonelemek.
(5) Az önkormányzati üzleti vagyonelemei a 4.mellékletben felsoroltak.
Vagyongazdálkodás szabályai
2.§.
(1)Az önkormányzat vagyonával kapcsolatos döntések során a nemzeti vagyonról szóló
törvény és e rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.
(2) Vagyon megszerzése előtt a javaslattevő (polgármester) köteles gazdasági és célszerűségi
számításokkal alátámasztani a vagyonszerzés pénzügyi hátterét, bemutatni annak jövőbeni
fenntartásával, működtetésével kapcsolatos költségszámításokat is.
(3) Beépítésre alkalmas üzleti vagyon körébe tartozó földterületek haszonbérletbe, bérbeadása
esetén a helyi építési szabályzatban foglaltakat figyelembe kell venni. Bérbeadás esetén
maximum 10 év köthető ki.
3.§.
(1)Az önkormányzat által szerzett vagyonnak az önkormányzat intézményei használatba
adásáról a képviselő-testület dönt. Az intézmények által szerzett vagyon az önkormányzat
tulajdonába és a szerző intézmény használatába kerül.
(2) Az önkormányzat intézményei a használat jogánál fogva jogosultak és kötelesek a vagyoni
eszközök rendeltetésszerű használatára, működtetésére, fenntartására, a vagyonhoz fűződő
közterhek viselésére, tevékenységi körükben a hasznok szedésére az alapító okirat szerint.

(3)Az önkormányzat intézményei az önkormányzati ingatlanvagyont alapfeladatuk
ellátásának sérelme nélkül csak bérbeadás útján hasznosíthatják. A hasznosítás bevétele az
intézményt illeti meg, melynek bevételét éves költségvetésében terveznie kell. Az egy éven
túli bérbeadásról az intézményvezető írásban tájékoztatja a polgármestert.
(4)Az önkormányzat tulajdonában levő intézmények esetében, társulási megállapodás alapján
a megállapodásban szabályozott feladatok ellátásához szükséges vagyonelemekre az
Önkormányzat ingyenes használati jogot biztosít a társulásban résztvevő önkormányzatok
számára.
Forgalomképtelen törzsvagyon
4.§.
A forgalomképtelen vagyontárgyak pótlására, létesítésére, gyarapítására irányuló szerződést a
költségvetési előirányzat erejéig a képviselő-testület hozzájárulásával köti meg a
polgármester.
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon
5.§.
(1) A korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyon tekintetében a rendelkezési jog
gyakorlása feltételekhez kötött. Az ide tartozó vagyonelemek eladhatóak, megterhelhetőek,
törvényben és e rendeletben meghatározott feltételek szerint.
(2)A képviselő-testület az önkormányzat intézményei használatában levő korlátozottan
forgalomképes vagyonnak a tulajdonjog változásával és megterhelésével nem járó
hasznosítását az alapító okirat szerinti tevékenység keretében intézményeire bízza.
Üzleti vagyon
6.§.
(1)Az üzleti vagyon (a nemzeti vagyon azon része, amely nem tartozik az önkormányzati
törzsvagyonba) tulajdoni viszonyának bármilyen változását eredményező jogügyletről a
képviselő-testület dönt.
(2)A vagyontárgyak elidegenítése során a vételárat elsősorban a szerződés aláírásával
egyidejűleg pénzben kell megfizetni. Amennyiben a vételár vagy annak egy része megfizetése
nem a szerződéskötéssel egyidejűleg, hanem később történik, úgy a tulajdonjogot a vételár
teljes kiegyenlítéséig fenn kell tartani, egyidejűleg elállási jogot kikötni arra az esetre, ha a
vételár megfizetésére határidőben nem kerül sor. Naptári éven túli részletfizetés szabályait,
feltételeit a körülmények vizsgálata alapján egyedi döntéssel a képviselő-testület állapítja
meg.
(3)Az önkormányzati vagyon elidegenítése nem eredményezheti a vagyontömeg csökkenését.
Az elidegenítésekből származó bevételeket beruházások pénzügyi támogatására, értéknövelő
felújításokra kell fordítani. A vagyonértékesítésből származó bevételek az önkormányzat
mindenkori költségvetésének céltartalékát képezi, melyet elsősorban a forgalomképes

vagyontárgyak gyarapítására kell fordítani. A képviselő-testület határozza meg a céltartalék
konkrét feladatokra történő felhasználását az éves költségvetési rendeletében.
(4)Az önkormányzati vagyonelem értékesítéséből, hasznosításából származó bevételeket
külön nyilván kell tartani. A pénzeszköz felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
(5)A 20 millió forintot meghaladó értékű üzleti vagyon tulajdonjogát átruházni csak
versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlattevő részére, a szolgáltatás és
ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. A versenykiírás konkrét feltételeit a képviselőtestület esetileg határozza meg.
(6)A pályázati felhívást az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.
(7)Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok szolgalmi és vezetékjoggal valamint
használati joggal való megterheléséről, valamint az ezzel összefüggő tulajdonosi hozzájárulás
megadásáról a képviselő-testület dönt.
(8)Kivételesen, ellenszolgáltatás nélkül lehet szolgalmi jogot alapítani olyan közművezeték
lefektetése céljából, amelynek során a szolgáltató kötelező önkormányzati feladatot valósít
meg, valamint közművek csatlakozó vezetékének kialakítására (egyedi bekötések).
Az önkormányzati vagyon forgalmi értékének meghatározása
7.§.
(1)Az önkormányzat vagyon körébe tartozó vagyontárgy értékesítésére, megterhelésére
irányuló döntést megelőzően az adott vagyontárgy forgalmi értékét meg kell határozni.
(2)A forgalmi érték megállapításának módja:
a) ingatlanok esetében független ingatlanforgalmi értékbecslő által meghatározott érték a
döntést megelőző 6 hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés alapján
b) ingóság esetén a vagyontárggyal azonos, vagy paramétereiben a hozzá legközelebb álló,
kereskedelemben kapható dolog ára.
(3)A rendelet alkalmazásában a forgalmi érték ÁFA nélkül értendő.
(4)Ha a szerződés tárgya több vagyontárgy (vagyontömeg), a vagyontárgyak együttes értéke
az irányadó.
Követelés mérséklése, illetve elengedése
8.§.
(1)Az önkormányzat a kötelezett által elismert, illetőleg jogerős bírósági határozat alapján
járó kamat és kötbértartozásról, vagy annak egy részéről lemondhat.
(2)A lemondás esete lehet különösen, ha az önkormányzati követelés megfizetése
a) az adós gazdálkodó szervezet működését ellehetetleníti,
b) az adós gazdálkodó szervezetnél holládi munkahelyek megszűnését eredményezheti,

c) az adós magánszemély és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan
veszélyezteti.
(3)A kérelem elbírálása során figyelembe kell venni a fizetési nehézség kialakulásának okait
és körülményeit. A kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell a méltánylást érdeklő
körülmények fennállását. Az igazolás módja lehet különösen gazdálkodó szervezetek
számviteli dokumentációinak, magánszemélyek szociális és jövedelmi viszonyait ismertető
dokumentumoknak a bemutatása.
(4)A követelésről való lemondásról a képviselő-testület határoz.
Záró rendelkezések
9.§.
(1)A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2)Hatályát veszti az önkormányzat tulajdon és vagyongazdálkodás szabályairól szóló
12/1993./XII.21./önkormányzati rendelet.
(3) E rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló
szerződés kihirdetéséről szóló 2004.évi XXX.törvénnyel összhangban az Európai Közösségek
jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
E rendelet a belső piaci magatartásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
6.) Napirend tárgyalása
A tiltott, közösségellenes magatartásokról, és a tiltott közösségellenes magatartás
elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: Mózes Marianna polgármester
( Írásos rendelettervezet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. )
Az elhangzott napirenddel kapcsolatos hozzászólás nem hangzott el.
Mózes Marianna polgármester:
Javasolja, hogy a tiltott közösségellenes magatartásokról, és a tiltott közösségellenes
magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló rendeletet a
képviselő-testület fogadja el.
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért a javaslattal kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotta:
Hollád Község Önkormányzat Képviselő – testületének
10/2012./XI.29./önkormányzati rendelet
a tiltott, közösségellenes magatartásokról, és a tiltott, közösségellenes magatartás
elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§.
Hatályát veszti a tiltott, közösségellenes magatartásokról, és a tiltott, közösségellenes
magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló
6/2012./VII.24//önkormányzati rendelet.
2.§.
E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
7.) Napirend tárgyalása
Települési könyvtári ellátás biztosítása, szolgáltatási szerződés könyvtári szolgáltatás
megrendelésére
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Írásos előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Az elhangzott napirenddel kapcsolatos hozzászólás nem hangzott el.
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért a települési könyvtári ellátás biztosítása, szolgáltatási
szerződés megkötése könyvtári szolgáltatás megrendelésével, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
175/2012./XI.29./ kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. CLX.törvény 64.§(1)
bekezdésében foglalt kötelező feladat ellátási kötelezettségének eleget téve Tikos községben a
települési könyvtári ellátást a továbbiakban az 1997. évi CLX.törvény 64.§(2) bekezdés b.
pont ja alapján a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár (Kaposvár, Csokonai u. 4.) min t
szolgáltató útján biztosítja. Hollád Község Önkormányzat és a Takáts Gyula Megyei és
Városi Könyvtár között könyvtári szolgáltatás megrendelésére létrejövő szolgáltatási

szerződésben foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt jóváhagyja. A szolgáltatási szerződés
aláírására a polgármestert felhatalmazza.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
8.) Napirend tárgyalása
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása tárgyában döntés
Előadó: Mózes Marianna polgármester
( Írásos előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. )
Az elhangzott napirenddel kapcsolatos hozzászólás nem hangzott el.
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért a közös önkormányzati hivatal létrehozásával,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
176/2012./XI.29./ kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX.törvény 85. §. (1) bekezdése alapján 2013. év
január 1. napjától Balatonszentgyörgy, Tikos és Vörs Községek Önkormányzataival
együttműködve kíván közös önkormányzati hivatalt létrehozni és működtetni úgy, hogy a
közös önkormányzati hivatal székhelye Balatonszentgyörgy községben legyen.
A képviselő-testület felhatalmazza és megbízza a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a közös
önkormányzati hivatal felállítására, szervezetére és működésére vonatkozó tárgyalásokat
lefolytassa Balatonszentgyörgy, Tikos és Vörs község polgármestereivel, és a kialakított
megegyezés szerint előkészített megállapodás tervezetét - döntés céljából – terjesszék a
képviselő-testület elé.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Mózes Marianna polgármester
9.) Napirend tárgyalása
9.1. Belterületi ingatlanok bérbeadása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
( Szóbeli előterjesztés)
Mózes Marianna polgármester:
A testület a 2012.október 24-i ülésén bérletre hirdetett meg ingatlanokat, melyeknek lejár
majd az 1 éves bérlete.

Belterületi ingatlanok bérbevételére kettő kérelem érkezett. Orsós Beáta a hollád 2219. 2220
ésd 2239 hrsz-u belterületet bérbe kívánja venni. Mózes Ernő 2 db területre, a 432 hrsz-u és a
2213/1 hrsz-u területek bérbevételére nyújtotta be kérelmét.
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért Orsós Beáta holládi lakós kérelmével,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület vita és ellenszavazat nélkül, 5 igen szavazattal, tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi határozatát:
177/2012. /XI.29./ kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Orsós Beáta Hollád, Petőfi u. 39. szám
alatti lakos részére a holládi belterület 2219, hrsz-u, és a 2220, 2239/2 hrsz-ú kivett
beépítetlen terület művelési ágú területeket bérbe adja 5 év időtartamra, a bérleti díjat a
képviselő-testület a 160/2012./X.24./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
Török Csilla körjegyző:
Mózes Marianna személyesen érintett Mózes Ernő kérelmének elbírálásánál.
döntsön a személyes érintettségről.

A testület

Mózes Marianna polgármester:
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy személyes érintettségre tekintettel a
polgármestert a szavazásból kizárják, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
178/2012./XI.29./ kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mózes Marianna polgármestert
személyes érintettségre hivatkozással a szavazásból nem zárja ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Mózes Marianna polgármester:
Az ülés vezetését átadja Gaál Melinda alpolgármesternek.
Gaál Melinda alpolgármester az ülés vezetését átveszi, az ülés továbbra is határozatképes,
folytatódik.

Gaál Melinda alpolgármester:
A 432 hrsz-u és a 2213/1 hrsz-u belterületi földekre bérbevételi kérelmet nyújtott be Mózes
Ernő holládi lakos.
Kéri a Képviselőket, tegyenek javaslatot a kérelemmel kapcsolatosan.
A kérelemmel kapcsolatosan hozzászólás nem hangzott el.
Gaál Melinda alpolgármester:
Javasolja, hogy a képviselő-testület Mózes Ernő részére a 432 hrsz-u és 2213/1 hrsz-u
területeket adja bérbe 5 év időtartamra, 10.000 Ft/év/terület bérleti díj ellenében.
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselőtestület a vitában elhangzottak figyelembevételével, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatát:
179/2012. /XI.29./ kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Mózes Ernő Hollád, Petőfi u. 61. szám
alatti lakos részére a holládi belterület 432 hrsz-u, és a 2213/1 hrsz-u kivett beépítetlen terület
művelési ágú területeket bérbe adja 5 év időtartamra, a bérleti díjat a képviselő-testület a
160/2012./X.24./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
9.2. 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

