HOLLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3. számú jegyzőkönyve
2013. március 19
RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

32/2013./III.19./kt.határozat:

- a 2013. március 19-i rendkívüli nyilvános ülés
napirendjének jóváhagyása

33/2013./III.19./kt.határozat:

- - A Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati
hivatal fenntartására létrejött megállapodás módosítása

34/2013./III.19./kt.határozat:

- A Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati
Hivatal Alapító Okiratot módosító okiratának és
a módosításokkal egységes szerkezetű Alapító Okiratának jóváhagyása

35/2013./III.19./kt. határozat:

- Lakossági víz-, és szennyvízdíj támogatására
pályázat benyújtásáról, valamint ZÁNKA telepügesztori feladatokkal történő megbízásáról döntés

36/2013./III.19./kt.határozat:

- 10/2013./II.25./kt.határozat hatályon kívül helyezése

37/2013./III.19./kt.határozat:

- 11/2013./II.25./kt.határozat hatályon kívül helyezése

38/2013./III,19./kt.határozat:

-

Községben

lévő

veszélyes

fák

kivágása

3. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. év március hó 19.
napján 14,30 órakor a Községháza épületében (Hollád, Fő u. 16.) megtartott nyilvános
üléséről.
Jelen vannak: Mózes Marianna polgármester
Mózes Judit képviselő
Sifter Aranka képviselő
Tordai Judit képviselő
Igazoltan távol van:

Gaál Melinda alpolgármester

Tanácskozási joggal jelen van: Török Csilla jegyző
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.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
32/2013. (III.19.) kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. március 19. napján tartandó
nyilvános ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
Napirend:
1.) Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására létrejött
Megállapodás módosítása, valamint Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati
Hivatal Alapító Okiratát módosító Okirat és a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt Alapító Okirat elfogadása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
2.) Lakossági víz-, és szennyvízdíj támogatására pályázat benyújtásáról, valamint
ZÁNKA település gesztori feladatokkal történő megbízásáról döntés
Előadó: Mózes Marianna polgármester
3.) Határozatok hatályon kívül helyezése
Előadó: Mózes Marianna polgármester

4.) Községben lévő veszélyes fák kivágása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
1.)Napirend tárgyalása
Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására létrejött
Megállapodás módosítása, valamint Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal
Alapító Okiratát módosító Okirat és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okirat elfogadása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztések jelen jkv. mellékletét képezik.)
Török Csilla jegyző:
A képviselő-testületek február 25-én tartott együttes ülésen jóváhagyták Főnyed és Szegerdő
község csatlakozási kérelmét. A döntésről készült határozat kivonat a jegyzőkönyvvel együtt
felterjesztésre került a Somogy Megyei Kormányhivatalhoz. Sávoly község nem járult hozzá
a sávolyi Körjegyzőség február 28-al történő megszüntetéséhez. A Kormányhivatal március
2-án döntött, Főnyed és Szegerdő községet 2013. április 1. napjával kijelölte a
Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz. A február 25-én módosított
megállapodást és Alapító Okiratot a dátum változás miatt szükséges módosítani. A 2013.
március 1. helyett 2013. április 1. kerül a megállapodásba és az Alapító Okiratba. Javasolom
a megállapodás és az Alapító Okirat módosítását.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
33/2013./III.19./kt.határozat:
a.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Balatonszentgyörgyi Közös
Önkormányzati Hivatal alakításáról és működtetéséről 2012.év december hó 21.napján

megkötött MEGÁLLAPODÁS-t az alábbiak szerinti módosítását megismerte,
megtárgyalta, ahhoz hozzájárul:
1.) A megállapodó felek száma 6-ra változik, kiegészül az alábbi képviselőtestületekkel:
-

Főnyed Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (8732 Főnyed, Kossuth u.31.
képviseli: Marton István polgármester

-

Szegerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (8732 Szegerdő, Liget u.16.,
képviseli: Horváth János Istvánné polgármester)

2.) A megállapodás 1.) pontja az alábbi szövegrésszel kiegészül:

A Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához 2013.év április
hó 1.napjától csatlakozik Főnyed és Szegerdő Község Önkormányzata
3.) A megállapodás 4.) pontja az alábbi szövegrésszel kiegészül:
Az önkormányzatok megállapodnak abban, hogy 2013. április 1. napjától a
Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Főnyed községben (8732 Főnyed,
Kossuth u.31.), Szegerdő községben ( 8732 Szegerdő, Liget u.16.), alatt időszakos
ügyfélfogadást tart
a közös önkormányzati hivatalban ellátott feladatokhoz
ügyfélszolgálat biztosítására.
4.) A megállapodás III. 1.) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
1.)
A Főnyed, Hollád, Szegerdő, Tikos és Vörs Községek Önkormányzatai vállalják,
hogy az időszakos ügyfélfogadás működtetéséhez szükséges tárgyi feltételeket biztosítják:
a.)

irodahelyiséget és mellékhelyiséget,

b.)
az ügyfélfogadást tartó köztisztviselő munkafeltételeit, de minimálisan a 2013.
március 31-én rendelkezésre álló gépet, berendezést, felszerelést, informatikai rendszereket.
c.)

a berendezések, felszerelések, informatikai eszközök szükség szerinti pótlását.

d.)

Az ügyfélfogadás működtetésének dologi feltételeit (fűtés, világítás, takarítás, stb.) .
5.) A megállapodás III.2.) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

2.)A Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal a Balatonszentgyörgy és Tikos
Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonát (Balatonszentgyörgy 92 %-os tulajdonrész,
Tikos 8 %-os tulajdonrész) képező ingatlant (irodahelyiségeket, kiszolgáló és
mellékhelyiségeket) használja, amiért bérleti díjat nem fizet. Főnyed, Hollád, Szegerdő és
Vörs Önkormányzatai az ingatlannak nem tulajdonosai, de a karbantartási munkák
végzéséhez külön döntés alapján (meszelés, festés, bútorcsere finanszírozás arányában
hozzájárulnak. Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata finanszírozza a Közös
Önkormányzati Hivatal takarítási munkáit, melynek fejében a balatonszentgyörgyi ügyfelek
fogadására a hivatali épületet ingyenesen használja.
6.) A megállapodás III.3.) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
3.)Balatonszentgyörgy, Főnyed, Hollád, Szegerdő, Tikos és Vörs Községek Önkormányzatai
biztosítják a székhelyen dolgozó közszolgálati alkalmazottak munkafeltételeit, de minimálisan
a 2013. március 31-én a munkavégzéshez rendelkezésre álló gépeket, berendezéseket,
felszereléseket., valamint a gépek, berendezések, felszerelések szükség szerinti pótlását.
7.) A megállapodás III. 17.) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
A Közös Önkormányzati Hivatal-t illető állami támogatás lehívására és felhasználására a
mindenkori költségvetési törvény szerint, az önkormányzat (-ok) jogosult (-ak) azzal, hogy a
normatív hozzájárulást kötelesek a lehívást követő 3 munkanapon belül átutalni a székhely
szerinti önkormányzat számlájára, aki azt felhasználási kötöttséggel kizárólag a Közös
Önkormányzati Hivatal adott évi működésére fordíthatja.

8.) A megállapodás III. 18.) pontja után az alábbi 19.) ponttal kiegészül:
19.) Főnyed Község Önkormányzata felhatalmazza Balatonszentgyörgy Község
Önkormányzatát, hogy a jelen megállapodás III.7. és III.13. pontjaiban foglalt fizetési
kötelezettségének nem teljesítése esetén azonnali beszedési megbízást érvényesítsen az OTP
Bank Nyrt. pénzintézetnél vezetett 11743026-15398460 számú költségvetési elszámolási
számlájára. Főnyed Község Önkormányzatának számlavezető pénzintézete által ellenjegyzett
és nyilvántartásba vett azonnali inkasszó jelen megállapodás 3. számú mellékletét képezi. Az
azonnali inkasszó jogát Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata minden olyan esetben
érvényesítheti, amikor Főnyed Község Önkormányzata e megállapodás III.7. és III. 13.
pontjaiban foglalt esedékes fizetési kötelezettségének nem tesz eleget és a késedelmes napok
száma eléri vagy meghaladja a 30 napot.
9.) A megállapodás III. 19.) pontja után az alábbi 20.) ponttal kiegészül:
20.) Szegerdő Község Önkormányzata felhatalmazza Balatonszentgyörgy Község
Önkormányzatát, hogy a jelen megállapodás III.7. és III.13. pontjaiban foglalt fizetési
kötelezettségének nem teljesítése esetén azonnali beszedési megbízást érvényesítsen az OTP
Bank Nyrt. pénzintézetnél vezetett 11743026-15396138 számú költségvetési elszámolási
számlájára.
Szegerdő Község Önkormányzatának számlavezető pénzintézete által
ellenjegyzett és nyilvántartásba vett azonnali inkasszó jelen megállapodás 3. számú
mellékletét képezi. Az azonnali inkasszó jogát Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata
minden olyan esetben érvényesítheti, amikor Szegerdő Község Önkormányzata e
megállapodás III.7. és III. 13. pontjaiban foglalt esedékes fizetési kötelezettségének nem tesz
eleget és a késedelmes napok száma eléri vagy meghaladja a 30 napot.
10.)

A megállapodás IV. 1.) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

1.)A Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak 2013. április 1-i
létszámát az önkormányzatok 9 főben határozzák meg.
11.)

A megállapodás V. 2.) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

2.)A közös önkormányzati hivatal Főnyed, Hollád, Szegerdő, Tikos és Vörs községekben
időszakos ügyfélfogadást működtet
10.) A megállapodás VI. 1.) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
1. Munkarend:
Hétfőtől csütörtökig 7,45-16.00 , pénteken 7,45-14,15
11. )Hatálybalépés
Jelen megállapodás módosítás a megállapodást megkötő valamennyi önkormányzat
képviselő-testülete általi elfogadását és azok polgármestereinek aláírását követően, 2013.év
április hó 1.napján lép hatályba.
b.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosítással egységes

szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
34/2013./III.19./kt.határozat:
a.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. év április hó
1.napjával bővűlő Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító
okiratát Módosító Okiratot – mely jelen jkv. mellékletét képezi - jóváhagyják.
b.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszentgyörgyi Közös
Önkormányzati Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát –
mely jelen jkv mellékletét képezi – jóváhagyják.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
2.)Napirend tárgyalása
Lakossági víz-, és szennyvízdíj támogatására pályázat benyújtásáról, valamint ZÁNKA
település gesztori feladatokkal történő megbízásáról döntés
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
35/2013./III.19./kt.határozat:
a.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 2013.évi
lakossági ívóvíz-, és csatornaszolgáltatás díjtámogatásának igénylésére.
b.) A képviselő-testület meghatalmazza a DRV Zrt.-t (Siófok, Tanácsház u.7.), hogy
elkészítse és benyújtsa a pályázatot a lakossági ívóvíz-, és csatornaszolgáltatás állami
támogatás elnyerése érdekében Zánka település gesztorsága mellett.
c.) A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges
nyilatkozatokat.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

3.)Napirend tárgyalása
Határozatok hatályon kívül helyezése
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Mózes Marianna polgármester:
A képviselő-testület az első napirend keretében tárgyalta a Balatonszentgyörgyi Közös
Önkormányzati hivatal fenntartására létrejött megállapodás módosítását, valamint a Hivatal
Alapító Okiratát módosító okiratát, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okirat elfogadását. A 2013.február 25-i ülésén is hozott döntések fenntiekben. A Főnyed és
Szegerdő csatlakozása akkor március 1-el nem jött létre, így az akkori módosításra nincs
szükség, kéri az akkor a tárgyban hozott határozatokat a testület helyezze hatályon kívül.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
36/2013./III.19./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2013./III.19./kt.határozatát
hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
37/2013./III.19./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 11/2013./III.19./kt.határozatát
hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
4.)Napirend tárgyalása
Községben lévő veszélyes fák kivágása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Mózes Marianna polgármester:
2013. Március 14. én szélsőséges időjárás következtében Hősök Kertben egy fa gyökere
kiemelkedett a földből és a villanyvezeték felé dőlt. Szerencsére az előtte lévő fa ez idáig még

megtartotta. E fán kívül a többi fa sem biztonságos. Az E.on az utcafronton lévő fákat mind
megcsonkította. A többi fákról a töredező ágak veszélyeztetik a kertben lévő keresztet és az
első világháborús emlékműt. Itt az összes fát ki kellene vágni! E fákon kívül van még
veszélyes magasra nőtt fánk több is.
Az orvosi rendelő épülete mellett egy fenyőfa, a volt óvoda épülete előtt 4 db fenyőfa.
Ezek kivágása az épület közelsége miatt veszélyesek.
Továbbá javaslom Volt Óvoda területén lévő idős beteg nagyra nőtt fák kivágását is.
Így az Önkormányzati területeken lévő kivágni való összes fa Körülbelül 20 db.
Kérem a képviselő testületet az ügy fontossága és sürgőssége érdekében értsen velem egyet és
hatalmazzon meg a fák megfelelő szakemberrel történő kivágásáról intézkedhessem.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
38/2013./III.19./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Hollád község
területén az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanokon – Petőfi u.86.sz. (volt Óvoda
udvarán, illetve épület előtt: 6 db nyárfa, 2 db hársfa, 4 db fenyőfa), Fő u.16.sz.
(Önkormányzat udvara: 1 db fenyőfa) , Hősök kertje: 11 db hársfa - lévő veszélyes, valamint
elhalt fákat kivágatja. A fák kivágásával megbízza Gorzó István balatonmáriafürdői
vállalkozót, a megállapodás megkötésére a polgármestert felhatalmazza.
Felkéri a polgármestert, hogy a közterületi fák kivágásával kapcsolatos engedélyeztetési
eljárást indítsa meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Több napirend és hozzászólás nem lévén Mózes Marianna polgármester a képviselő-testület
rendkívüli nyilvános ülését berekeszti.

k.m.f.t.
Mózes Marianna
polgármester

.

Török Csilla
jegyző

