HOLLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4. számú jegyzőkönyve
2013. április 3.
RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI
39/2013./IV.3./kt.határozat:

- A 2013.április 3-i rendkívüli nyilvános ülés napirendjének elfogadása

40/2013./IV.3./kt.határozat:

- A Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati
Hivatal Alapító Okiratának
módosítása, a
módosításokkal egységes szerkezetű Alapító
Okirat jóváhagyása

41/2013./IV.3./kt.határozat:

- 2013.évi NEMLEGES közbeszerzési terv elfogadása

42/2013./IV.3./kt.határozat:

- Könyvtáros megbízási szerződésének hosszabbítása

43/2013./IV.3./kt.határozat:

- Egyház pénzbeni támogatására tett javaslat elutasítása

Zárt ülésen:
44/2013./IV.3./kt.határozat:

- Simon Csaba Hollád Fő u.51.sz. alatti lakos részére kamatmentes kölcsön megállapítása

4. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. év április hó 3.
napján 13,30 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:
39/2013./IV.3./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. április 3-i ülésén az alábbi
napirendet tárgyalja:
Napirend:
1) A Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának és Alapító
Okiratának módosítása, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat
jóváhagyása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
2) 2013.évi NEMLEGES közbeszerzési terv jóváhagyása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
3.) Egyéb ügyek
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

1.)Napirend tárgyalása
A Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának és Alapító
Okiratának módosítása, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat
jóváhagyása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
Török Csilla jegyző:
A Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítását és a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat jóváhagyását a 2013. március 19i ülésén tárgyalta a testület. Az akkor jóváhagyott Alapító Okirat felterjesztésre került a
Magyar Államkincstárhoz a törzskönyvi bejegyzés módosítása végett. A Magyar
Államkincstár végzésében tájékoztatta az Önkormányzatot a tapasztalt hiányosságról. Annak
kijavítása megtörtént.
Mózes Marianna polgármester:
Javasolja a testületnek, hogy a jegyző asszony által elmondottak és az írásos
előterjesztésekben foglaltak alapján módosítsa az Alapító Okiratot.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
40/2013./IV.3./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 - jóváhagyja.
b.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszentgyörgyi Közös
Önkormányzati Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát –
mely jelen jkv mellékletét képezi – jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
2.)Napirend tárgyalása
2013.évi NEMLEGES közbeszerzési terv jóváhagyása
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:
41/2013./IV.3./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi közbeszerzési terv
elfogadásáról
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33.§-a alapján az
Önkormányzat, mint ajánlatkérő által 2013. évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves
tervét nemleges megjelöléssel jóváhagyja.
Megbízza a polgármestert, hogy az esetlegesen közbeszerzéssel érintett fejlesztéseket,
beruházásokat kísérje figyelemmel.
Határidő: folyamatos
Felelős: Mózes Marianna polgármester
3.)Napirend tárgyalása
Egyéb ügyek
3.1.Könyvtáros megbízási szerződésének hosszabbítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Mózes Marianna polgármester:
A képviselő-testület a tavalyi évben a könyvtárosi álláshelyet meghirdette, amelyet
megbízásos jogviszony keretében töltött be. A testület a 149/2012./IX.20./kt.határozatával
Bogdán Andrea holládi lakost bízta meg 2012.év október hó 1.napjától az IKSZT átadásáig a
könyvtárosi feladatok ellátásával.
Az IKSZT átadásra került, a könyvtár a testület határozatának megfelelően az IKSZT
épületébe áthelyezésre került. Javasolja, hogy Bogdán Andrea könyvtáros megbízását a
testület hosszabbítsa meg, hogy az IKSZT alkalmazottja is ki tudja venni a szabadnapjait,
mivel az IKSZT-ben hétfőtől-vasárnapig tartó nyitvatartást vállalt az Örök Fiatalok Holládért
Egyesület.
Tordai Judit képviselő:
Véleménye szerint az IKSZT-ben vállalni kellet a könyvtár fenntartását, így a működtetést is
annak keretében kellene megoldani, lehet, hogy bezavar a pályázat végrehajtásába az, ha ott
az önkormányzat biztosítja a könyvtárost. Úgy tudja, hogy a könyvtáros bérét el lehetne
számolni a pályázat keretében, így le lehet hívni rá kb. 3 évig a pénzt.
Mózes Marianna polgármester:
Javasolja, hogy a képviselő-testület egy hónapra 2013.év április hó 1.napjától 2013.év április
hó 30.napjáig bízza meg a könyvtárosi feladatok ellátásával Bogdán Andrea Hollád, Rákoczi
u.55.sz. alatti lakost és közben utána fog járni, hogy hogyan lehetne megoldani a könyvtáros
témáját. A megbízási díját a 149/2012./IX.20./kt.határozat c.) pontjában foglaltaknak
megfelelően bruttó 18.000.- Ft-ban javasolja megállapítani.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:
42/2013./IV.3./kt.határozat:
a.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bogdán Andrea Hollád,
Rákoczi u.55.sz. alatti lakost a községben mozgókönyvtári ellátás keretében működő
Könyvtár könyvtárosi feladatainak ellátásával megbízásos jogviszonyban történő
feladatellátás keretében 2013.év április hó 1.napjától 2013.év április hó 30.napjáig
terjedő időtartamban megbízza. Megbízott a feladat ellátását a testület
176/2011./VIII.30./kt. és a 179/2011./VIII.30./kt.határozatában meghatározott
nyitvatartási időben köteles ellátni. A képviselő-testület a könyvtáros megbízási díját a
149/2012./IX.20./kt.határozat c).pontjában meghatározott mértékben állapítja meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
b.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a könyvtárosi feladatok IKSZT-ben
belüli ellátásának járjon utána és az eredményről a képviselő-testületet a soron
következő ülésén tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
3.2. Tordai Judit képviselő javaslata Egyház részére pénzbeni támoatás megállapítására
Tordai Judit képviselő:
Tudomására jutott, hogy a holládi Egyházközség kevés anyagi erővel rendelkezik, ezáltal
gondot okoz a villanyszámlák kifizetésre. Javasolja a testületnek, hogy állapítson meg az
egyház részére 50.000.- Ft pénzbeni támogatást.
Mózes Marianna polgármester:
Nem javasolja a pénzbeni támogatás megállapítását jelenleg, úgy gondolja, hogy a
későbbiekben nagyobb összeggel támogatná majd a testület az egyházat, kéri a testületet,
hogy döntsön Tordai Judit képviselő javaslatáról.
A képviselő-testület 1 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta az
alábbi határozatát:
43/2013./IV.3./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tordai Judit képviselő holládi
Egyházközség részére pénzbeni támogatás megállapítására tett javaslatában foglaltakat
megismerte, megtárgyalta, azt nem támogatja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
3.3. Mózes Marianna polgármester bejelentése
Mózes Marianna polgármester:
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a mai napon délelőtt MVH ellenőrzés zajlott le a Holládon
legutóbb kiosztott élelmiszer szállítmány bizonylatolásával kapcsolatosan. Az ellenőrzés
során minden rendben volt.

Tordai Judit képviselő:
A testület őt bízta meg az élelmiszer segély lebonyolításával. Ma hívták a segélyszervezettől,
hogy már nem ő rendezi a segélyeket? Ő nem tudott az ellenőrzésről, a polgármester
asszonynak kellett volna szólnia róla, és őt is oda kellett volna hívni az ellenőrzés helyszínére,
mivel minden papírmunkát őt készített el. Nehezményezi a helyzetet.
Mózes Marianna polgármester:
Mivel ő képviseli az önkormányzatot, a támogatási szerződést, és az elszámolást is neki
kellett aláírnia, így az MVH ellenőrei és személy szerint őt keresték.
3.4. Zárt ülés elrendelése
A képviselő-testület egyhangúlag a továbbiakban tárgyalandó ügyre – jellege miatt – zárt
ülést rendel el.

k.m.f.t.
Mózes Marianna
polgármester

Török Csilla
jegyző

