HOLLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10. számú jegyzőkönyve
2013. szeptember 18.
NYILVÁNOS ÜLÉS HATÁROZATAI
104/2013. (IX.18.) kt. határozat:

A 2013. szeptember 18-ai nyilvános ülés
napirendjének elfogadása

105/2013. (IX.18.) kt. határozat:

IKSZT pályázati anyag

106/2013. (IX.18.) kt. határozat:

Az Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadása

107/2013. (IX.18.) kt. határozat:

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

108/2013. (IX.18.) kt. határozat:

Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási
Társulás által benyújtott KEOP pályázathoz
nyilatkozat adása

109/2013. (IX.18.) kt. határozat:

Önhibáján kívül hátrányos helyzetű települések támogatására pályázat benyújtása

110/2013. (IX.18.) kt. határozat:

Turistaútvonal létesítéséhez hozzájárulás

111/2013. (IX.18.) kt. határozat:

Felmérés az idős emberek részére riasztó
ékek beszerzéséhez

112/2013. (IX.18.) kt. határozat:

Volt szemétlerakóhely ügyében önkormányzati információs kérés ügyében döntés

Zárt ülésen:
113/2013. (IX.18.) kt. határozat:

Tordai Judit szavazásból történő kizárása

114-116/2013. (IX.18.) kt. határozat:

Szociális kérelmek elbírálása

RENDELETEI
7/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelet:
8/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelet:

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása
A közterület filmforgatás célú hasznosításáról

10. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. év szeptember
hó 18. napján 14,00 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
Dr. Zádori Krisztián Örök Fiatalok Holládért Egyesület Elnöke
Mózes Marianna polgármester köszönti a nyilvános ülésen megjelenteket. Külön
tisztelettel köszönti dr. Zádori Krisztiánt az Örök Fiatalok Holládért Egyesület elnökét
és Kovács József helytörténeti kutatót. 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-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
104/2013. (IX.18.) kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. szeptember 18-ai ülésén
az alábbi napirendet tárgyalja:
1) Az Örök Fiatalok Holládért Egyesület tájékoztatója az IKSZT pályázattal
kapcsolatosan
Előadó: Dr. Zádori Krisztián Egyesület Elnöke
2) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
3) Az Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójának megtárgyalása
Előadó: Mózes Marianna polgármester

4) Rendeletalkotás a közterületi filmforgatás célú használatáról
Előadó: Mózes Marianna polgármester
5) Somogy Megyei Munka-és Tűzvédelmi Társulás átalakításáról, feladatainak
bővüléséről
Előadó: Mózes Marianna polgármester
6) Dél-Nyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás által benyújtott KEOP
pályázathoz nyilatkozat
Előadó: Mózes Marianna polgármester
7) Egyéb ügyek
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
1.) Napirend tárgyalása:
Az Örök Fiatalok Holládért Egyesület tájékoztatója az IKSZT pályázattal
kapcsolatosan
Előadó: Dr. Zádori Krisztián az Örök Fiatalok Holládért Egyesület Elnöke
(Szóbeli előterjesztés)
Dr. Zádori Krisztián Egyesületi Elnök:
Szeretettel köszöntöm a képviselő-testületet és a polgármester asszonyt.
Hosszas levelezés után sor került arra, hogy az IKSZT pályázati anyagát elhozta
magával. Ennek a pályázatnak a beltartalma nem nyilvános. A pályázó szervezet adatai,
a pályázati összeg nyilvános. Nincs olyan jogszabály hely, amely előírná, hogy a
beltartalom nyilvános. Olyan adatokat tartalmaz, ami személyiségi jogokat sértene.
Várom a kérdéseket miről adjak tájékoztatást.
Tordai Judit képviselő:
Arra volt kíváncsi az előző üléseken is, hogy fent működik a volt óvoda épületében
könyvtár és az IKSZT pályázatban volt-e tervezve a könyvtár működése?
Mózes Marianna polgármester:
Amikor a könyvtár működtetéséről volt szó, a képviselő-testület felé kezdeményeztem,
hogy továbbra is az önkormányzat bízza meg a könyvtárost.
Dr. Zádori Krisztián Egyesületi Elnök:
A pályázatban nem vállaltuk a könyvtár működtetését. A pályázatnak van egy kerete,
ami 3 évre szól.

Tordai Judit képviselő:
A pályázatban az IKSZT eszközeinek beszerzése volt tervezve? Mivel a volt óvoda régi
függönyei vannak az ablakokon.
Dr. Zádori Krisztián Egyesületi Elnök:
Ez egy terv volt, ez került megvalósításra.
Mózes Marianna polgármester:
Ha mi vagyunk a könyvtárosok, akkor amit a könyvellátó előír, nekünk is teljesíteni
kell.
Tordai Judit képviselő:
Ha a volt óvodánál – ami most az IKSZT-nek ad helyet - működik a könyvtár, akkor
miért sért jogokat, ha én megkérdezem, hogy a pályázati pénzt mire költik? A pályázati
pénzből mi lett megvalósítva? Az OLAF ellenőrzés után többen érdeklődtek a faluból.
Dr. Zádori Krisztián Egyesületi Elnök:
A kérdésekre válaszolunk, állunk elébe. A feljelentőnek választ adunk. Tudom, hogy a
maga férje jelentett fel bennünket. A képviselő-asszony férje Bellin Giovanni
megfenyegette az egyesületet.
Tordai Judit képviselő:
A jogszabályokat meg lehet nézni, az UNIÓ-s pénzekről tájékoztatást kérhetünk.
Kérem, hogy írásban válaszoljon miért nem lehet megnézni a pályázatot?
Mózes Marianna polgármester:
Javasolom, hogy az Elnök Úr hagyja itt az anyagot az IKSZT-ben, ott el lehet olvasni,
másolatot készíteni nem lehet. Hivatalos levélben írják le, hogy mettől meddig áll
rendelkezésre a pályázati anyag az IKSZT-ben. A következő testületi ülésen ha
valakinek van valami gondja, akkor elmondja.
Ismerteti a határozati javaslatot:
„Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az Örök
Fiatalok Holládért Egyesület hivatalos úton tájékoztatja a Képviselő-testületet arról,
hogy a pályázati anyagba történő betekintést biztosítja-e vagy sem. Felkéri a
polgármestert, hogy a testület határozatáról az Egyesületet értesítse.”
Kérem, aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
105/2013. (IX.18.) kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az Örök
Fiatalok Holládért Egyesület hivatalos úton tájékoztatja a Képviselő-testületet arról,
hogy a pályázati anyagba történő betekintést biztosítja-e vagy sem. Felkéri a
polgármestert, hogy a testület határozatáról az Egyesületet értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Tordai Judit képviselő:
Érdeklődik hogy áll a térfigyelőkamerarendszer ügye, mennyit nyert az egyesület?
Dr. Zádori Krisztián Egyesületi Elnök:
Térfigyelő kamerarendszerre benyújtott pályázat sikeres volt, 7 millió Ft-ot nyert az
Egyesület, folyamatban van. 2 év van a megvalósításra, utófinanszírozott. Az
egyesületnek ennyi pénze nincs, ha az önkormányzat tud segíteni a megvalósításban, azt
megköszönjük. Én próbáltam segíteni ennek a településnek. Ha engem feljelentenek az
OLAF-nál, akkor csak hátráltatnak. Türelmet kérünk, igyekszünk. Az engedélyek
megvannak, az eszközök felhelyezése már nem nagy idő.
Mózes Marianna polgármester:
Örülünk, hogy lesz térfigyelő kamera, de ennyi pénze nincs az önkormányzatnak. A
testület ezt még megtárgyalja.
Köszönjük dr. Zádori Krisztián Egyesületi Elnöknek, hogy részt vett a testületi ülésen,
válaszolt a kérdésekre.
Dr. Zádori Krisztián az Örök Fiatalok Holládért Egyesület Elnöke az ülésről
eltávozott.
2.) Napirend tárgyalása:
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(1. sz. előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi, mely tartalmazza a rendelettervezetet.)
Rigóné Baranyai Beatrix pénzügyi főelőadó:
Az állami támogatások miatt kellet módosítani a költségvetés működési célú bevételeit
és kiadásait.

A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.26.) önkormányzati
rendelete módosításáról
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§.
A 2/2013./II.26./önkormányzati rendelet 3.§. (1) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„3.§.(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013.
évi költségvetését
43.261 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladatok bevételei
0 ezer Ft,
43.261 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladatok kiadásai 0
ezer Ft,
állapítja meg.
Ezen belül:


a működési célú bevétel
Ft-ban
ebből:
kötelező feladatokhoz kapcsoló:

34.239 e

34.239 e Ft-

ban
-

finanszírozási célú pénzügyi műveleteket
előző évi pénzmaradványt
vállalkozási maradványt

önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó:

0 e Ft-ban
4.981 e Ft-ban
0 e Ft-ban
0 e Ft-

ban


a működési célú kiadásokat
ebből:

34.239 e Ft-ban

kötelező feladatokhoz kapcsolódó:

34.239 e Ft-

ban
-

a személyi juttatások kiadásait
a munkaadókat terhelő járulékokat és a
szociális hozzájárulási adót
a dologi kiadásokat
az ellátottak pénzbeli juttatásait
egyéb működési célú kiadásokat
az általános tartalékot
a céltartalékot

önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó:

3.857 e Ft-ban
1.019 e Ft-ban
9.700 e Ft-ban
12.275 e Ft-ban
7.287 e Ft-ban
101 e Ft-ban
0 e Ft-ban
0 e Ft-

ban


a felhalmozási célú bevételt
ebből:

9.022 e Ft-ban

kötelező feladatokhoz kapcsolódó:
ban

9.022 e Ft-

- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket
- előző évi pénzmaradványt
- vállalkozási maradványt
 a felhalmozási célú kiadást
 ebből:
- intézményi beruházások összegét
- felújítások összegét
- felhalmozási célú céltartalékot
ban
állapítja meg.

0 e Ft-ban
3.022 e Ft-ban
0 e Ft-ban
9.022 e Ft-ban
0 e Ft-ban
6.116 e Ft-ban
2.906 e Ft-

2.§.
A 2/2013./II.26./önkormányzati rendelet 7.§. (2) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„7.§.(2) A képviselő-tetüelt az önkormányzat általános tartalékát
101 ezer Ft összegben állapítja meg.
3.§.
A 2/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13., 14., 15.,
mellékletei helyébe e rendelet 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12. 13., 14., 15. mellékletei
lépnek.

4.§.
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezései a féléves
költségvetési beszámoló elkészítése során alkalmazandóak.
3.) Napirend tárgyalása:
Az Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójának megtárgyalása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(2. 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 az
alábbi határozatot:
106/2013. (IX.18.) kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta az
Önkormányzat 2013. évi I. félévi költségvetési beszámolóját, melyet tudomásul vett és
a.) 42.967 e Ft eredeti, 43.261 e Ft módosított bevételi előirányzattal, 14.413 e Ft
teljesítéssel,
b.) 42.967 e Ft eredeti, 43.261 e Ft módosított kiadási előirányzattal, 16.436 e Ft
teljesítéssel,
c.) A 2013. június 30-i állapotnak megfelelően 3.636.827,- Ft pénzkészlettel
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
4.) Napirend tárgyalása:
Rendeletalkotás a közterület filmforgatás célú hasznosításáról
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(3. sz. előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi, mely tartalmazza a rendelettervezetet.)
Török Csilla jegyző:
A mozgókép törvényben szabályozták a közterület filmforgatás célú hasznosítását. A
jogszabály egyformán vonatkozik minden településre, ennek eleget kell tenni.

A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
8/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete
a közterület filmforgatás célú hasznosításáról
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5)
bekezdésében és az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az
egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények
módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV. törvény 98. §-ában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mgtv.) szerinti
filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás
célú közterület-használat) vonatkozásában e rendelet szabályait kell alkalmazni.
2.§
(1) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mgtv-ben meghatározott
képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.
(2) A képviselő testülete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek filmforgatási
célú használatának díját az 1./ számú melléklet szerinti díjtételek alapján állapítja meg.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott díj megfizetése alól mentesség nem adható.
(4) Kedvezmény kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén
adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az
ismeretterjesztő témájú filmalkotások.
(5) A közterület használati díjkedvezmény mértéke maximum 80 % lehet.
3.§
(1)A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg az egy hét időtartamot.
(2) Vasárnap és ünnepnapokon
filmforgatás célú
közterület-használat nem
engedélyezhető.. A közterület-használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra
vonatkozhat.
(3)A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli
természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell

meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás
akadályozott volt.
(4) A közterület-használatot a (3) bekezdés szerinti esemény esetén az akadály
elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és
helyreállítást követően újra biztosítani kell.
4.§
(1) A település központjában, valamint az önkormányzat előtti közterületen a
közterület-használat együttesen (forgatási helyszín,technikai kiszolgálás, stáb-parkolás)
nem haladhatja meg a 150 m2 területet.
(2) Kizárólag stáb-parkolás vagy technikai kiszolgálás céljából történő közterület
használathoz az e rendelet szerinti közterület-használati hozzájárulás szükséges.
(3) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival
történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E
kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.
(4) Ha az Mgtv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a
közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van,a közterülethasználat jóváhagyását meg kell tagadni.
5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
5.) Napirend tárgyalása:
Somogy Megyei Munka-és Tűzvédelmi Társulás átalakításáról, feladatainak
bővüléséről
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(4. sz. előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi, mely tartalmazza a határozati
javaslatot)
Török Csilla jegyző:
A képviselő-testület előző testületi ülésén tárgyalta a Társulás átalakításával kapcsolatos
előterjesztést. Több település javaslatot tett a módosításra, most újra kell tárgyalni.
Tordai Judit képviselő:
Miben változott?
Török Csilla jegyző:
Július 15-i ülésen tárgyalta a testület, akkor az elfogadott szöveg is a testületi tagok
részére kiadásra került. Konkrétan nem hasonlította össze a két előterjesztést.

A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a
következő határozatot hozta:
107/2013. (IX.18.) kt. határozat:
a.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogy Megyei
Önkormányzatok
Munka-,
és
Tűzvédelmi
Társulásának
Társulási
megállapodását az előterjesztés 1.sz. mellékletét képező tartalommal 2013.év
október hó 1.napjától kezdődő hatállyal módosítja, a módosított megállapodást
magára nézve kötelezőnek ismeri el, és 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. Hollád Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társulási Tanácsba Mózes Marianna
polgármestert tagként delegálja.
Határidő: 2013.szeptember 25.
Felelős: Mózes Marianna polgármester
b.) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Somogy Megyei Önkormányzati
Társulás 2013.év június hó 30. előtti működése során a munka és tűzvédelmet
érintő feladatok ellátására közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött
szerződés a szolgáltatás zavartalanságának biztosítása érdekében hatályban
marad 2013.év december hó 31.napjáig.
Határidő: 2013.december 31.
Felelős: Mózes Marianna polgármester
c.) Hollád
Község
Önkormányzatának
86/2013./VII.15./kt.határozatát visszavonja.

Képvisdelő-testülete

a

Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
6.) Napirend tárgyalása:
Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás által benyújtott KEOP
pályázathoz nyilatkozat adása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(5. sz. előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi, mely tartalmazza a határozati
javaslatot)

Török Csilla jegyző:
Jelenleg az AVE Zöldfok Zrt. végzi a hulladékszállítást. A társaság 2013.06.30-ig nem
nem felelt meg a hatályos előírásoknak, így a jogszabályi előírások értelmében
felkellett velük mondani a szerződést. A Balaton délnyugati részén lévő települések
önkormányzatai,
új társulást hoztak létre a hulladékgazdálkodási feladato
lgáltat, ezért KEOP pályázatot nyújt be a rendszer továbbfejlesztésére.
A szavazásban 5 fő vesz részt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
108/2013. (IX.18.) kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Délnyugat Balatoni
Hulladékgazdálkodási Társulás tagja nyilatkozik, hogy a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0031
azonosítószámú a „Települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a
Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás területén” című pályázaton kívül az
adott projekthez, projektelemhez kapcsolódóan más pályázatban, támogatási
konstrukcióban nem vesz részt.
Továbbá nyilatkozik, hogy általa az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott,
és a Megvalósíthatósági Tanulmányban feltüntetett adatok, információk a valóságnak
megfelelnek, az abban bemutatott üzemeltetési koncepciót ismeri.
Határidő: értesítésre -8 nap
Felelős: Mózes Marianna polgármester
7.) Napirend tárgyalása
Egyéb ügyek
7.1. Önhibáján kívül hátrányos helyzetű települések támogatására pályázat
benyújtása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(6. sz. előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi, mely tartalmazza a határozati
javaslatot)
Rigóné Baranyi Beatrix pénzügyi főelőadó:
A pályázatot szeptember 30-ig lehet benyújtani. Vannak még kérdések a Minisztérium
felé, konkrétumokat még nem tudunk. Arról kell dönteni, hogy benyújtja-e a képviselőtestület a pályázatot.
Mózes Marianna polgármester:
Bármekkora összegre lehet pályázni. Kérem aki a határozati javaslatot elfogadja,
kézfelemeléssel szavazzon.

A szavazásban 5 fő vesz részt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
109/2013. (IX.18.) kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés pénzügyi
egyensúlyának megteremtése érdekében a Magyarország 2013. évi központi
költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. Törvény, valamint a 39/2013. (VII.31.) BM
rendelet alapján támogatási igény igényt nyújt be a helyi önkormányzatok
működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra.
Határidő: 2013. szeptember 30.
Felelős: Mózes Marianna polgármester
7.2. Turistaútvonallal kapcsolatos beadvány
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(A 7.sz. írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
Mózes Marianna polgármester:
Kovács József helytörténeti kutató turistaútvonal létesítésével kapcsolatban adott be egy
beadványt. Felkérem, hogy személyesen mondja el a beadvány lényegét.
Kovács József helytörténeti kutató:
Az Örök Fiatalok Holládért Egyesülettel úgy gondoltuk, hogy a Bari hegy mint
szőlőhegy jellegét veszti, vadászterületté fog alakulni. Jelenleg is van egy turista
útvonal, ami átmegy a hegyen, nem tapasztalható eddig sem, hogy illetéktelen
személyek közlekednének rajta. Ismerteti szóban a turista útvonalat, kéri, hogy
engedélyezze a testület az önkormányzati tulajdonú utakon a megvalósítást.Helyi
jelentőségű, falutörténeti turistaútvonalat létesítünk. Az útvonal nagyrészt
magánterületeken halad. Megkérdeztük a tulajdonosokat, mindenki pozitívan állt hozzá.
A mellékletben csatolt útjelző elhelyezéséhez kérnénk a képviselő-testület
hozzájárulását.
Tordai Judit képviselő:
Nekem tetszik az elképzelés. Van-e erre pályázat kiírva?
Kovács József helytörténeti kutató:
Az Örök Fiatalok Holládért Egyesület feladata lesz, hogy pályázzon.
Mózes Marianna polgármester:
Ismerteti a határozati javaslatot:
„Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács József helytörténeti
kutató Örök Fiatalok Holládért Egyesülettel közös elképzelését egy, a Bari hegyen
átvezető turista útvonal kialakításáról megismerte, megtárgyalta. A képviselő-testület a

turista útvonal önkormányzati tulajdonban lévő utakon történő áthaladásához a
tulajdonosi hozzájárulását megadja. Hozzájárul tovább az önkormányzati területeken az
előterjesztésben csatolt kinézetű útjelzők elhelyezéséhez.”
Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.
A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatot:
110/2013. (IX.18.) kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács József helytörténeti
kutató Örök Fiatalok Holládért Egyesülettel közös elképzelését egy, a Bari hegyen
átvezető turista útvonal kialakításáról megismerte, megtárgyalta. A képviselő-testület a
turista útvonal önkormányzati tulajdonban lévő utakon történő áthaladásához a
tulajdonosi hozzájárulását megadja. Hozzájárul tovább az önkormányzati területeken az
előterjesztésben csatolt kinézetű útjelzők elhelyezéséhez.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
7.3. Kovács József helytörténeti kutató:
A képviselő-testület határozata alapján engem Hollád díszpolgári címével tüntettek ki.
Ezúton szeretném megköszönni a testület tagjainak együttesen és külön-külön is. A
jövőben igyekezni fogok erre a címre rászolgálni és még többet tudok tenni. Végtelenül
megtiszteltek ezzel a címmel.
Tájékoztatom a testületet, hogy hat előadásból álló sorozat indul a községben. Engem
kértek fel először az előadásra. Kérném a képviselő-testületet, hogy környezetükben
népszerűsítsék az előadást.
Mózes Marianna polgármester:
Örülök neki, hogy fiatal embernek adhattuk ezt a kitüntetést. Azért, hogy önzetlenül,
lelkiismeretesen dolgozik falunk életében.
7.4. Idős emberek ellátása riasztó ékekkel
Tordai Judit képviselő:
Nem adtak megnyugtató választ a térfigyelő kamerával kapcsolatban. Lehetne-e az
egyedül élő embereknek riasztó ékeket adni? Az önkormányzat tudná-e biztosítani? Én
megfontolnám ezt, ilyen segítséget adni az egyedül élő idős embereknek.
Mózes Marianna polgármester:
Fel kellene mérni, mi mennyibe kerül, hány személy tartana rá igényt. Ha kell egy
rendkívüli ülésen döntünk róla.
Ismerteti a határozati javaslatot:

„Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felmérést végez az egyedül élő
időskorúak között a településen, hogy hány személy tartana igényt az önkormányzat
által beszerzendő riasztó ékekre. A felmérés lezárulta után az esetleges beszerzésről a
képviselő-testület későbbi ülésén dönt.”
Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a
következő határozatot hozta:
111/2013. (IX.18.) kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felmérést végez az egyedül élő
időskorúak között a településen, hogy hány személy tartana igényt az önkormányzat
által beszerzendő riasztó ékekre. A felmérés lezárulta után az esetleges beszerzésről a
képviselő-testület későbbi ülésén dönt.
Határidő: 2013.október 31.
Felelős: Mózes Marianna polgármester
7.5. Környezetvédelmi Hatóság nyilatkozatának kérése
Tordai Judit képviselő:
Kérném, a polgármester asszony újra vegye a testület napirendre, határozzunk arról,
hogy a Környezetvédelmi Hatóság adjon nyilatkozatot arról, hogy egészségre ártalmas
anyagot nem tartalmaz a betemetett szemétgödör.
Mózes Marianna polgármester:
Ismerteti a határozati javaslatot:
„a.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 96/2013.(VII.15.)kt.
határozatában foglaltakat felülvizsgálta, a határozatot visszavonja.
b.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megkeresi az illetékes
környezetvédelmi hatóságot, hogy hivatalosan nyilatkozzon arról, hogy a holládi volt
szemétlerakóhely – amely a Dél-Balaton Zrt. tulajdonát képezi –,egészségre ártalmas
anyagot nem tartalmaz.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges információkat szerezze be, annak beérkezte
után tárja a testület elé.”
Kérem, aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, kézfelemeléssel szavazzon.

A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
112/2013. (IX.18.) kt. határozat:
„a.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 96/2013.(VII.15.)kt.
határozatában foglaltakat felülvizsgálta, a határozatot visszavonja.
b.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megkeresi az illetékes
környezetvédelmi hatóságot, hogy hivatalosan nyilatkozzon arról, hogy a holládi volt
szemétlerakóhely – amely a Dél-Balaton Zrt. tulajdonát képezi –,egészségre ártalmas
anyagot nem tartalmaz.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges információkat szerezze be, annak beérkezte
után tárja a testület elé.”
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Mózes Marianna polgármester:
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az orvosi rendelő festése megtörtént.
7.6.Volt magtár épület balesetveszélyességének ügye
Tordai Judit képviselő:
A volt magtár épülete a gyalogos forgalomra, illetve a gépjárműforgalomra is
balesetveszélyes, kinőnek belőle a fák, utca szinten van. A tulajdonos az önkormányzat
által kerüljön felszólításra, hogy a balesetveszélyt szüntesse meg, vagy kerítse be, hogy
illetéktelenek ne tudjanak a közelébe menni.
Az építéshatóságnál a Közös
Önkormányzati Hivatal ügyintézője járjon utána, hogy mit lehet tenni. Addig is a
tulajdonos kerüljön felszólításra.
A képviselő-testület a következő napirend tárgyalására – jellegük miatt – zárt ülést
rendel el.
K.m.f.t.

Mózes Marianna
polgármester

Török Csilla
jegyző

