HOLLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9. számú jegyzőkönyve
2013. július 15.
NYILVÁNOS ÜLÉS HATÁROZATAI
82/2013. (VII.15.) kt. határozat:

A 2013. július 15-ei nyilvános ülés napirendjének elfogadása

83/2013. (VII.15.) kt. határozat:

Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási
Társulás részére működési hozzájárulás
biztosítása

84/2013. (VII.15.) kt. határozat:

Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási
Társulás Társulási Tanácsban polgármester helyettesítésére megbízás adása

85/2013. (VII.15.) kt. határozat:

Víziközmű rendszer beruházási, felújítási és
pótlási tervének jóváhagyása

86/2013. (VII.15.) kt. határozat:

Somogy Megyei Munka-, és Tűzvédelmi
Társulás átalakításáról, feladatainak bővüléséről döntéshozatal

87/2013. (VII.15.) kt. határozat:

AVE Zöldfok Zrt-vel fennálló közszolgáltatási szerződés felmondása

88/2013. (VII.15.) kt. határozat:

Együttműködési Megállapodás kötése Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal

89/2013. (VII.15.) kt. határozat:

Mozgáskorlátozottak Egyesülete pénzbeni
kérelmének elbírálása

90/2013. (VII.15.) kt. határozat:

Holládi IKSZT ünnepélyes átadásának
támogatása

91/2013. (VII.15.) kt. határozat:

Kovács József holládi lakos részére díszpolgári cím adományozása

92/2013. (VII.15.) kt. határozat:

Turáni Imréné nyugdíjas tanítónő részére Holládért Kitüntető díj adományozása

93/2013. (VII.15.) kt. határozat:

Kungli János volt polgármester részére
Holládért Kitüntető díj adományozása

94/2013. (VII.15.) kt. határozat:

IKSZT pályázati anyag bekérése
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95/2013. (VII.15.) kt. határozat:

Települési értéktár létrehozásáról döntés

96/2013. (VII.15.) kt. határozat:

Volt szemétlerakóhely ügyében önkormányzati információs kérés ügyében döntés

97/2013. (VII.15.) kt. határozat:

Tordai Judit képviselő megbízásáról való
döntés a volt szemétlerakóhely ügyében
önkormányzati információs kérés ügyében

98/2013. (VII.15.) kt. határozat:

Megismételt döntés Tordai Judit képviselő
megbízásáról való döntés a volt
szemétlerakóhely ügyében önkormányzati
információs kérés ügyében

Zárt ülésen:
99/2013. (VII.15.) kt. határozat:

Ballagó diákok támogatása

100/2013.(VII.15.)kt. határozat:

Ballagó diákok támogatása

101/2013. (VII.15.) kt. határozat:

Óvodás és általános iskolás gyermekek réSzére beiskolázási segély megállapítása

102/2013. (VII.15.) kt. határozat:

Középiskolai tanulók és főiskolai hallgatók
Részére beiskolázási segély megállapítása

103/2013. (VII.15.) kt. határozat:

Pápai László Hollád, Rákóczi u. 16. sz.
Alatti lakos betegápolási díj kérelmének
Elutasítása

RENDELETEI
5/2013. (VII.16.) önkormányzati rendelet: A „sajátos helyzet” meghatározásáról szóló
18/2008. (XI.25.) önkormányzati rendelet
Hatályon kívül helyezése
6/2013. (VII.16.) önkormányzati rendelet: A közoktatási intézmények adatszolgáltatásÁnak teljesítéséről szóló 9/2008. (V.7.) önKormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
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9.sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. év július hó 15.
napján 15,00 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 jegyző
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.
Javasolja, hogy a napirendet a meghívó szerint tárgyalja a testület.
A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testül 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
82/2013. (VII.15.) kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. július 15-ei ülésén az
alábbi napirendet tárgyalja:
1) Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás részére működési hozzájárulás
biztosítása, Társulási Tanácsban polgármester helyettesítésére megbízás adása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
2) Víziközmű rendszer beruházási, felújítási és pótlási tervének jóváhagyása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
3) Somogy Megyei Munka-, és Tűzvédelmi Társulás átalakításáról, feladatainak
bővüléséről döntéshozatal
Előadó: Mózes Marianna polgármester
4) Közoktatási tárgyú rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: Török Csilla jegyző
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5) AVE Zöldfok Zrt-vel fennálló közszolgáltatási szerződés felmondása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
6) Együttműködési Megállapodás kötése Somogy Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatósággal
Előadó: Mózes Marianna polgármester
7) Mozgáskorlátozottak Egyesülete pénzbeni kérelmének elbírálása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
8) Egyéb ügyek
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

1) Napirend tárgyalása:
Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás részére működési hozzájárulás
biztosítása, Társulási Tanácsban polgármester helyettesítésére megbízás adása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(1. sz. előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi, mely tartalmazza a határozati
javaslatot)
Török Csilla jegyző:
A Társulási Tanácsban polgármestert polgármester helyettesíthet akadályoztatása
esetén.
A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
83/2013. (VII.15.) kt. határozat:
1. Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Délnyugat Balatoni
Hulladékgazdálkodási Társulás tagja a 2013. évi költségvetésben az általános
tartalékkeret terhére a társulás részére 26.154,- Forint működési hozzájárulást biztosít,
melyet a társulás a ZŐŐD Kft. üzletrészének megvásárlásához valamint a törzstőke
emeléséhez használ fel.
2. Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy
jelen döntést a költségvetési rendeleten vezesse át.
Határidő: 1. pont – 30 nap
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2. pont – következő költség vetési rendelet módosítás
Felelős: Mózes Marianna polgármester
A polgármester helyettesítésére vonatkozóan a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
84/2013. (VII.15.) kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Délnyugat Balatoni
Hulladékgazdálkodási Társulás társulási tanácsában Kónya László-t Tikos Község
polgármesterét bízza meg Mózes Marianna Hollád község polgármestere
helyettesítésével.
Határidő: 15 nap – értesítésre
Felelős: Mózes Marianna polgármester
2) Napirend tárgyalása:
Víziközmű rendszer beruházási, felújítási és pótlási tervének jóváhagyása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(2. sz. előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi, mely tartalmazza a határozati
javaslatot.)
Mózes Marianna polgármester:
A koncessziós díj terhére bizonyos munkálatok elvégez a DRV, melyről a testület dönt.
Kérem, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatot:
85/2013. (VII.15.) kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által elkészített
Tikos, Hollád, Főnyed, Szegerdő vízellátásának 2013. évi beruházási felújítási és pótlási
tervét 2014. és 2015. éves kiegészítéssel megismerte, megtárgyalta, azt jóváhagyja
azzal, hogy az abban foglalt egyes munkálatok elvégzésének megrendeléséről a testület
esetenként dönt.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármeste
3) Napirend tárgyalása:
Somogy Megyei Munka-, és Tűzvédelmi Társulás átalakításáról, feladatainak
bővüléséről döntéshozatal
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Előadó: Mózes Marianna polgármester
(3. sz. előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi, mely tartalmazza a határozati
javaslatot.)
A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
86/2013. (VII.15.) kt. határozat:
1. Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogy Megyei
Önkormányzatok Munka-és Tűzvédelmi Társulásának Társulási Megállapodását az
előterjesztés 1. sz. mellékletét képező tartalommal 2013. július 01-től kezdődő hatállyal
módosítja, a módosított megállapodást magára nézve kötelezőnek ismeri el, az önálló
jogi személyiségű önkormányzati társulás létrehozását Somogy Megyei Önkormányzati
Társulás néven támogatja, abba tagként ezen időponttól kezdődően belép.
A társulási megállapodás aláírására a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.
2. Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Társulási Tanácsba Mózes
Marianna polgármestert tagként és Gaál Melinda alpolgármestert pótdelegáltként – a
delegált tag helyettesítésére – delegálja.
Határidő: 2013. június 24.
Felelős: Mózes Marianna polgármester
3. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Somogy Megyei Önkormányzati
Társulás 2013. június 30—a előtti működése során a munka és tűzvédelmet érintő
feladatok ellátására közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerződés a
szolgáltatás zavartalanságának biztosítása érdekében hatályban marad 2013. december
31-ig.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Mózes Marianna polgármester
4. Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a létrejövő
Somogy Megyei Önkormányzati Társulás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által az Új
Széchenyi Terv keretében kiírt, a „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése”
című, ÁROP.1.A.6-2013 kódszámú pályázatot benyújtsa.
Felhatalmazza polgármesterét a pályázattal kapcsolatos szükséges jognyilatkozatok
megtételére.
Határidő: 2013. július 5.
Felelős: Mózes Marianna polgármester
4) Napirend tárgyalása:
Közoktatási tárgyú rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: Török Csilla jegyző
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(4. sz. előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi, mely tartalmazza a rendelettervezeteket.)
Török Csilla jegyző ismerteti az előterjesztést.
A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a „sajátos helyzet” meghatározásáról szóló rendeletre 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2013. (VII.16.)
önkormányzati rendelete
a „sajátos helyzet” meghatározásáról szóló
18/2008. (XI.25.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelt el:
1. §
Hatályát veszti a „sajátos helyzet” meghatározásáról szóló 18/2008. (XI.25.)
önkormányzati rendelet.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt.
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A képviselő-testület a közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről szóló
rendeletre vonatkozóan 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő rendeletet alkotta:
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2013. (VII.16.)
önkormányzati rendelete
a közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről szóló
9/2008. (V.7.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelt el:
1. §
Hatályát veszti a közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről szóló
9/2008. (V.7.) önkormányzati rendelet.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
5) Napirend tárgyalása:
AVE Zöldfok Zrt-vel fennálló közszolgáltatási szerződés felmondása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(5. sz. előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi, mely tartalmazza a határozati
javaslatot.)
A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
87/2013. (VII.15.) kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az AVE Zöldfok Zrt. és az
Önkormányzat között fennálló, 2005. augusztus 8. napján kelt, 2006. január 1-től
hatályos – az önkormányzat közigazgatási területén belül a rendszeres
hulladékszállításba bevont, helyi közszolgáltatással ellátott ingatlanokon összegyűjtött
települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtésére, szállítására, a közszolgáltatás
keretében összegyűjtött települési hulladék ártalmatlanítására kötött – közszolgáltatási
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szerződést a Ht. 90. § (5) bekezdésében foglaltak szerint 2013. év július hó 16. napjával
6 hónapos felmondási határidővel felmondja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Mózes Marianna polgármester
6) Napirend tárgyalása:
Együttműködési Megállapodás kötése Somogy Megyei
Igazgatósággal

Katasztrófavédelmi

Előadó: Mózes Marianna polgármester
(6. sz. előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi, mely tartalmazza a határozati
javaslatot.)
Mózes Marianna polgármester:
Javasolom, hogy fogadja el a testület a 60 Ft/fő összegű támogatást. Kérem, aki a
határozati javaslatban foglaltakat elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
88/2013. (VII.15.) kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogy Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötendő együttműködési megállapodás tervezetben
foglaltakat megismerte, megtárgyalta, a megállapodást megköti, aláírására a
polgármestert felhatalmazza.
A Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség működéséhez adandó ( 275 fő x 60,- Ft =
16.500,- ), azaz Tizenhatezerötszáz 00/100 forint hozzájárulást a 2013. évi költségvetési
kiadásai terhére biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

7) Napirend tárgyalása:
Mozgáskorlátozottak Egyesülete pénzbeni kérelmének elbírálása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(7. sz. előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi, mely tartalmazza a határozati
javaslatot.)
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Hozzászólás:
Tordai Judit képviselő:
Ha segítjük a marcali egyesületet, akkor támogassuk a holládi lakos mozgáskorlátozott
embereket is.
Mózes Marianna polgármester:
Nem kötelező támogatni a kérelmet. A helyi betegeket próbáljuk támogatni, amikor
kórházba kell vonulni nekik.
Kérem, aki egyetért azzal, hogy ne támogassuk a marcali egyesület kérelmét,
kézfelemeléssel szavazzon.
A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
89/2013. (VII.15.) kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mozgáskorlátozottak Somogy
Megyei Egyesület Marcali Körzeti Csoportja pénzbeni támogatás iránti kérelmében
foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt anyagi fedezet hiányában nem támogatja,
elutasítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
8) Napirend tárgyalása:
Egyéb ügyek
8/1. IKSZT ünnepélyes átadása
Mózes Marianna polgármester:
Testületi ülésünkre megérkezett Koltai Katalin, aki az IKSZT működésérő szeretné
tájékoztatni a képviselő-testületet. Átadom a szót Koltai Katalinnak.
Koltai Katalin IKSZT tag:
Az IKSZT fél éve működik. Szeretnénk megtartani ünnepélyes átadását, melyet egybe
kötnénk a gyermeknap rendezvényével. „Vegyük birtokba az IKSZT-t!” címmel. Ez
alkalommal Kovács Józsefnek szeretnénk megköszönni munkáját. Szóba került az is,
hogy Turáni Imrénét is hívjuk meg, mint volt tanító nénit. Fogadást szeretnénk tartani a
meghívott vendégeknek. Szeretnénk meghívni Fehér Katalint, Molnárné Horváth
Gyöngyit a balatonszentgyörgyi IKSZT részéről, Kónya László tikosi polgármester urat,
dr. Kollman Gergelyt, a környékbeli IKSZT-éket. A fogadás után játékos vetélkedőt
szerveznénk a gyerekeknek. Arra gondoltunk, hogy ez az ünnepélyes átadás július 27-én
délután 3 órakor kezdődne. Ismerteti az egyesület kérelmét.
Hozzászólások:
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Mózes Marianna polgármester:
Javasolom, hogy ezen ünnepélyes alkalomból Kovács József részére adományozzon a
testület Holládért kitüntető díjat, Turáni Imrénének pedig díszpolgári címet.
Tordai Judit képviselő:
Véleményem szerint fordítva kellene adni a kitüntető díjakat. Kovács József a falu
életében sokat tett. Turáni Imrénét nem ismerem, nyugdíjas, régen elköltözött innen.
Javasolom, hogy ugyan úgy járuljunk hozzá a rendezvényhez, mint a gyereknaphoz.
Édesség, üdítő, segítség biztosításával.
Koltai Katalin az ülésről eltávozott.
Mózes Marianna polgármester:
Felmérjük, hogy mennyi gyerek lesz. Az előző évihez hasonlóan javasolom, hogy 30 e
Ft-tal támogassa a testület a rendezvényt.
Ismerteti a határozati javaslatot:
„Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az IKSZT ünnepélyes
átadásának rendezvényéhez 30.000,- Ft összegű támogatást nyújt 2013. évi
költségvetésének terhére. „
A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatot:
90/2013. (VII.15.) kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az IKSZT ünnepélyes
átadásának rendezvényéhez 30.000,- Ft összegű támogatást nyújt 2013. évi
költségvetésének terhére.
Határidő: 2013. július 27.
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Mózes Marianna polgármester:
Az elhangzott javaslatnak megfelelően kérem a testület döntését Kovács József részére
díszpolgári cím adományozására.
Ismerteti a határozati javaslatot.
„Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2011./IV.5./önkormányzati
rendelet 1.§-ában foglaltakat figyelembe véve Hollád Díszpolgára címet adományoz
Kovács József helytörténeti kutató holládi lakos részére. Hollád település helytörténeti
kutatásában végzett tevékenységéért.”

A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
91/2013. (VII.15.) kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2011./IV.5./önkormányzati
rendelet 1.§-ában foglaltakat figyelembe véve Hollád Díszpolgára címet adományoz
Kovács József helytörténeti kutató holládi lakos részére. Hollád település helytörténeti
kutatásában végzett tevékenységéért.
Határidő: 2013. július 27.
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Mózes Marianna polgármester:
A javaslatnak megfelelően kérem a testület döntését Turáni Imréné részére Holládért
kitüntető díj adományozására vonatkozóan.
Ismerteti a határozati javaslatot:
„Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2011./IV.5./önkormányzati
rendelet 2.§-ában foglaltakat figyelembe véve „Holládért” kitüntető díjat adományoz
Turáni Imréné volt holládi tanító részére Hollád településen végzett eredményes
közéleti tevékenységéért.”
A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
92/2013. (VII.15.) kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2011./IV.5./önkormányzati
rendelet 2.§-ában foglaltakat figyelembe véve „Holládért” kitüntető díjat adományoz
Turáni Imréné volt holládi tanító részére Hollád településen végzett eredményes
közéleti tevékenységéért.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Gaál Melinda alpolgármester:
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Kungli János holládi lakosnak, Hollád község
volt polgármesterének a községben végzett eredményes közéleti tevékenységéért
„Holládért” kitüntető díjat adományozzon.

Mózes Marianna polgármester:
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A javaslatnak megfelelően kérem a testület döntését Kungli János részére Holládért
kitüntető díj adományozására vonatkozóan.
Ismerteti a határozati javaslatot:
„Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2011./IV.5./önkormányzati
rendelet 2.§-ában foglaltakat figyelembe véve „Holládért” kitüntető díjat adományoz
Kungli János holládi lakos részére Hollád településen végzett eredményes közéleti
tevékenységéért.”
A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta
a következő határozatot:
93/2013. (VII.15.) kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2011./IV.5./önkormányzati
rendelet 2.§-ában foglaltakat figyelembe véve „Holládért” kitüntető díjat adományoz
Kungli János holládi lakos részére Hollád településen végzett eredményes közéleti
tevékenységéért.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Tordai Judit képviselő:
Érdeklődik, hogy a testület múltkori döntésének megfelelő az Örökfiatalok Holládért
Egyesület megküldte-e az IKSZT pályázati anyagát betekintésre.
Mózes Marianna polgármester:
Nem küldte meg, egy e-mailt írt, de azt sem közvetlenül az önkormányzatnak, hogy
nem áll módjában kiadni, mivel személyes adatokat tartalmaz.
Tordai Judit képviselő:
Javasolom, hogy az IKSZT üzemeltető Örökfiatalok Holládért Egyesületnek, mint
pályázónak ismételten írjuk meg, hogy a testület, mint az IKSZT épületének
tulajdonosa a pályázati anyagba be kíván tekinteni, ha kell akkor zárt ülésen tárgyaljuk a
napirendet, de a pályázatot köteles kiadni, mivel UNIÓ-s pénz felhasználásáról szól.
Minden egyes adata nyilvános az UNIÓ-s pénzeknek.
Mózes Marianna polgármester:
Kérem, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület újra kérje ki a pályázatot az IKSZTtől, kézfelemeléssel szavazzon.

Ismerteti határozati javaslatot:
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„Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete mint az IKSZT beruházással
érintett Hollád, Petőfi u. 86. sz. alatti ingatlan tulajdonosa kéri, hogy a Képviselőtestület részére, annak megismerése végett a holládi IKSZT pályázat teljes anyagát a
testület részére az Örök Fiatalok Holládért Egyesület bocsássa rendelkezésre. A
képviselő-testület figyelembe véve az Egyesület által hivatkozott - „pályázati anyag
személyes adatokat is tartalmaz” – és ezért nem tudják a nyilvánosság számára
rendelkezésre bocsátani közlést, a pályázati anyagot zárt ülésen kívánja megismerni.”
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az Egyesület Elnökét a testület
határozatáról értesítse.
A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozta
az alábbi határozatot:
94/2013. (VII.15.) kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete mint az IKSZT beruházással
érintett Hollád, Petőfi u. 86. sz. alatti ingatlan tulajdonosa kéri, hogy a Képviselőtestület részére, annak megismerése végett a holládi IKSZT pályázat teljes anyagát a
testület részére az Örök Fiatalok Holládért Egyesület bocsássa rendelkezésre. A
képviselő-testület figyelembe véve az Egyesület által hivatkozott - „pályázati anyag
személyes adatokat is tartalmaz” – és ezért nem tudják a nyilvánosság számára
rendelkezésre bocsátani közlést, a pályázati anyagot zárt ülésen kívánja megismerni.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az Egyesület Elnökét a testület
határozatáról értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

8/2. Települési értéktár létrehozása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(8. sz. előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi, mely tartalmazza a határozati
javaslatot.)
A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
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95/2013. (VII.15.) kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és a
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. Törvény, és a magyar nemzeti értékek és a
hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) kormányrendelet vonatkozó
rendelkezéseivel alapján a települési értéktár létrehozásának lehetőségével nem kíván
élni.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
8/3. Szemétlerakó ügye
Tordai Judit képviselő:
Szeretne felhatalmazást kérni a szemétlerakó ügyében a káros anyagok felderítése
végett, hogy a testület bízza meg vele, vagy a másik variáció szerint a képviselő-testület
kérjen felvilágosítást hogy milyen rekultivációs munkák voltak. honnan vettek mintát,
milyen eredmények születtek? Voltak parti fecskék akik ott fészkeltek, gyíkok, amelyek
tudomása szerint védett állatok. Ezek eltűntek, valamint a betemetés során eltűntek a
fészkelő helyek. Hova tűnt a szemét? Be is takarhatták.
Javasolja, hogy az önkormányzat hivatalosan járjon el, vagy bízza meg őt, hogy az
önkormányzat nevében járjon el a témában az illetékes hatóságoknál.
Mózes Marianna polgármester:
Annak idején a Környezetvédelmi
önkormányzatnak, hogy mit talált ott.

Igazgatóság

sem

adott

véleményt

az

Tordai Judit képviselő:
Ezeket nem vették figyelembe, hogy ott védett állatok is vannak. Az önkormányzat kér
egy véleményt, vagy én képviselőként eljárok meghatalmazással?
Gaál Melinda alpolgármester:
Mivel a Dél-Balaton Zrt. a munkáltatója, így ő szavazásnál tartózkodni fog.
Mózes Marianna polgármester:
Javasolom, hogy a képviselő-testület szavazza meg a lehetőségeket. Elsőként azt, hogy
az önkormányzat kérje meg a rekultivációs véleményt.
Ismerteti a határozati javaslatot:
„Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a holládi volt
szemétlerakóhelyen – amely a Délbalaton Zrt. tulajdonát képezi – folyó rekultivációs
munkákról, az ott vett mintavételezés eredményéről hivatalos tudomást kíván szerezni.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az illetékes hatóságoknál az
információk beszerzése végett járjon el.”
A szavazásban 5 fő vesz részt.
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A képviselő-testület 1 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozta:
96/2013. (VII.15.) kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a javaslatot,
miszerint a holládi volt szemétlerakóhelyen – amely a Dél-Balaton Zrt. tulajdonát
képezi – folyó rekultivációs munkákról, az ott vett mintavételezés eredményéről
hivatalos tudomást szerezzen.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Mózes Marianna polgármester:
Második lehetőség; a képviselő-testület felhatalmazza Tordai Judit képviselőt, hogy
járjon el a szemétlerakó ügyében.
Ismerteti a határozati javaslatot:
„Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a holládi volt
szemétlerakóhelyen – amely a Délbalaton Zrt. tulajdonát képezi – folyó rekultivációs
munkákról, az ott vett mintavételezés eredményéről hivatalos tudomást kíván szerezni.
A képviselő-testület megbízza a Tordai Judit képviselőt, hogy az illetékes hatóságoknál
az információk beszerzése végett járjon el.”
A szavazásban 5 fő vesz részt.
A képviselő-testület 1 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül
meghozta a következő határozatot:
97/2013. (VII.15.) kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja azt a
kezdeményezést, miszerint a holládi volt szemétlerakóhelyen – amely a Dél-Balaton
Zrt. tulajdonát képezi – folyó rekultivációs munkákról, az ott vett mintavételezés
eredményéről hivatalos tudomást szerezzen, és ezzel kapcsolatban Tordai Judit
képviselő bízza meg, hogy az illetékes hatóságoknál az információk beszerzése végett
járjon el.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

Tordai Judit képviselő:
Véleménye szerint nem volt egyértelmű a szavazás, kéri, hogy a testület ismételten
szavazzon az ő megbízásáról.
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Az, hogy ilyet megengedtek, a lakosságot felháborította. Sokan meghaltak. Abban a
szemétben sok káros anyag volt. Mi azért vagyunk, hogy a falu lakosságának testi
épségét, egészségét védjük.
Mózes Marianna polgármester:
Javasolom, hogy a képviselő asszony meghatalmazására vonatkozóan ismételten
szavazzon a testület.
Ismerteti a határozati javaslatot:
„Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a holládi volt
szemétlerakóhelyen – amely a Délbalaton Zrt. tulajdonát képezi – folyó rekultivációs
munkákról, az ott vett mintavételezés eredményéről hivatalos tudomást kíván szerezni.
A képviselő-testület megbízza a Tordai Judit képviselőt, hogy az illetékes hatóságoknál
az információk beszerzése végett járjon el.”
A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 1 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
98/2013. (VII.15.) kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja azt a
kezdeményezést, miszerint „Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
holládi volt szemétlerakóhelyen –amely a Dél-Balaton Zrt. tulajdonát képezi – folyó
rekultivációs munkákról, az ott vett mintavételezés eredményéről hivatalos tudomást
kíván szerezni. A képviselő-testület megbízza a Tordai Judit képviselőt, hogy az
illetékes hatóságoknál az információk beszerzése végett járjon el.”
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

k.m.f.t.

Mózes Marianna
polgármester

Török Csilla
jegyző
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