HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1.számú
JEGYZŐKÖNYV
2009. február 23.
NYÍLT ÜLÉS
HATÁROZATAI
1/2009./II.23./kt.határozat:

- 2009. február 23-i ülés napirendjének elfogadása

2/2009./II.23./kt.határozat:

- Polgármester elszámolásának elfogadása a
a 2009. január 1-től a rendelettervezett benyújtásáig beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról

3/2009./II.23./kt.határozat:

- Körjegyzőség és „Margaréta” Óvoda 2009.évi
költségvetésének jóváhagyása

4/2009./II.23./kt.határozat:

- Hollád Község Önkormányzatánál 2008.évben
végzett célellenőrzésről szóló jelentés megtárgyalása

5/2009./II.23./kt.határozat:

- Alapszolgáltatási Központ társulási megállapodásával kapcsolatos törvényességi észrevétel
megtárgyalása, 36-37-38/2008./V.7./kt.határozatok hatályon kívül helyezése

6/2009./II.23./kt.határozat.

- Társulások működéséről történő polgármesteri
beszámolóval kapcsolatos törvényességi észrevétel megtárgyalása, polgármester beszámolója
a társulások végzett munkájáról

7/2009./II.23./kt.határozat:

- Polgármester beszámoló a társulások végzett
munkájáról

8/2009./II.23./kt.határozat:

- Alapszolgáltatási Központ közös működtetésére
létrehozott mikrokörzeti társulás Társulási
Megállapodása módosításának és egységes
szerkezetbe foglalásának jóváhagyása

9/2009./II.23./kt.határozat:

- Marcali Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Megállapodás egységes szerkezetbe foglalásának jóváhagyása

10/2009./II.23./kt.határozat:

- Marcali Kistérség Többcélú Társulása által
2008.évben végzett ellenőrzési jelentés és eves
összefoglaló ellenőrzési jelentés megtárgyalása

11/2009./II.23./kt.határozat:

- Önkormányzatok Bölcsődei Társulása Társulási Megállapodásának jóváhagyása

12/2009./II.23./kt.határozat:

- 2009.évi víz-, és csatornadíj támogatási igény
benyújtásáról döntés

13/2009./II.23./kt.határozat:

- Holládi Környezetvédelmi Vizsgálat megrendelése

14/2009./II.23./kt.határozat:

- Együttműködési megállapodás kötése Katasztrófavédelmi Igazgatósággal

15/2009./II.23./kt.határozat.

- Hollád önkormányzata 2009.évi munkatervének
elfogadása

16/2009./II.23./kt.határozat:

- “Margaréta” Óvoda Alapítványénak pénzbeli
támogatása

17/2009./II.23./kt.határozat:

- Iskolaszék a gyermekekért” Alapítvány pénzbeli
támogatása – hivatalból indított eljárás keretében

18/2009./II.23./kt.határozat:

- Somogyi Egyetemistákért és Főiskolásokért Alapítvány pénzbeli támogatása

Zárt ülésen:
19-25/2009./II.23./kt.határozat:

-

Lakásfenntartási támogatás
iránti kérelmek elbírálása

megállapítása

RENDELETEI

1/2009./II.23./sz. rendelet:

- Az Önkormányzat 2009.évi költségvetéséről

2/2009./II.23./sz.rendelet:

- A térítési díjakról módosításáról

3/2009./II.23./sz.rendelet:

- A luxusadóról szóló rendelet hatályon kívül
helyezése

1.sz.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.február 23-án 9,00
órakor a Községháza épületében (Hollád, Fő u.16.) megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak: Mózes Marianna polgármester
Bakonyi Lászlóné képviselő
Mózes Nándorné képviselő
Sifter Aranka képviselő
Igazoltan távol van: Gaál József alpolgármester
Kungli János képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Török Csilla körjegyző
Mózes Marianna polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület
nyilvános ülése határozatképes, az ülést megnyitja.
Javaslatot tesz a tárgyalandó napirendi pontokra, a kiküldött meghívóval ellentétben javasolja
a testületnek, hogy a meghívóban szereplő 4.) napirendi pontot vegye le, a többi napirendi
pont eggyel előbbre lép.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
1/2009./II.23./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. február 23-i ülésén az alábbi
napirendet tárgyalja:
Napirend: 1.) Az Önkormányzat 2009.évi költségvetéséről szóló rendelet alkotása, Körjegyzőség, Óvoda költségvetésének jóváhagyása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
2.) Kiemelt célellenőrzésről szóló jelentés megtárgyalása, kapcsolódó törvényességi észrevételek megtárgyalása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
3.) Mikrokörzeti társulás létrehozásáról szóló megállapodás módosítása és
egységes szerkezetbe foglalása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
4.) Marcali Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítása és
egységes szerkezetbe foglalása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
5.) Marcali Kistérségi Társulás 2008.évről készített ellenőrzési jelentés és eves
összefoglaló jelentés megtárgyalása
Előadó: Mózes Marianna polgármester

6.) Egyéb ügyek
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
1.) Napirend tárgyalása:
Az Önkormányzat 2009.évi költségvetéséről szóló rendelet alkotása, Körjegyzőség, Óvoda költségvetésének jóváhagyása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztések és a rendelettervezet jelen jkv. mellékletét képezik.)
Mózes Marianna:
Tájékoztatja a testület tagjait arról, hogy mivel a költségvetési rendelet megalkotásáig az
átmeneti gazdálkodásról nem alkotott rendeletet, így el kell számolnia a testület felé a 2009.év
január hó 1.napjától kezdődően a költségvetési rendelettervezet beterjesztésének időpontjáig a
beszedett bevételekről és a teljesített kiadásokról. Az elszámolásról az írásos előterjesztését
elkészítette, kéri a testület tagjait, hogy tárgyalják meg.
Elkészítette a Körjegyzőség apparátusával közösen az Önkormányzat 2009.évi
költségvetésének rendelettervezetét. Részletesen ismerteti az abban foglaltakat.
A képviselő-testület tagjai a polgármester elszámolásában foglaltakat megismerték,
megtárgyalták.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
2/2009./II.23./kt.határozat:
a.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester elszámolását az
Önkormányzat 2009.év január hó 1.napjától a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület
elé terjesztésének időpontjáig megismerte, megtárgyalta. A képviselő-testület tudomásul
veszi, hogy az elszámolásban szereplő bevételek és kiadások a 2009.évi költségvetési
rendelettervezetbe beépítésre kerültek.
b.) A képviselő-testület a polgármester elszámolását 3.490 e Ft beszedett bevétellel, 2.907 e Ft
teljesített kiadással elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
A képviselő-testület a költségvetési rendelettervezetben, valamint a polgármester szóbeli
előterjesztésében foglaltakat megismerte, megtárgyalta.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2009./II.23./sz. rendelete
az Önkormányzat 2009.évi költségvetéséről
Hollád Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.törvény
(továbbiakban: Áht.) 65.§.-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2009.évi
költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, képviselő-testület
hivatala) és az Önkormányzatra terjed ki.
2.§.
(1) az Áht. 67.§.(3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint
állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő, nem intézményi kiadások e rendelet
4.számú melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány mértéke
3.§.
A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2009.évi
költségvetését
47.453.000.- Ft
53.677.000.- Ft
6.224.000.- Ft

bevétellel
kiadással
hitellel

állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt
- a működési célú kiadásokat
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait
- a munkaadókat terhelő járulékokat
- a dologi kiadásokat
- szociális segélyek
- speciális célú támogatások
- a felhalmozási célú bevételt
- a felhalmozási célú kiadást
- a felújítások összegét
- csatornahitel törlesztés, kamat
állapítja meg.

46.616 e Ft-ban
46.616 e Ft-ban
14.237 e Ft-ban
4.384 e Ft-ban
6.749 e Ft-ban
10.726 e Ft-ban
10.520 e Ft-ban
7.061 e Ft-ban
7.061 e Ft-ban
3.502 e Ft-ban
3.559 e Ft-ban

Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4.§.
(1) A 3.§.-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1.számú
melléklete tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű
feladatok kiadásait a rendelet 2.számú melléklete szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a fejlesztési és felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 5.6.számú melléklete szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül
az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét összesen e rendelet 10.számú
melléklete szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a 3.§.-ban megállapított bevételek közül a helyi adóbevételekből
- 726 e Ft-ot magánszemélyek kommunális adójának 100 %-át felhalmozásra,
- 207 e Ft-ot magánszemélyek építményadójának 20 %-át felhalmozásra,
- 827 e Ft-ot az építményadó 80 %-át működésre fordítja.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a
hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5.§.
(1) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében
6.224 e Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel
összege 0 e Ft, a legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitel összege 6.224 e Ft.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla
hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2009.évi kondíciókkal
történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól
munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
6.§.
A 2009.évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználása ütemtervét havi
bontásban a 8.számú melléklet tartalmazza.
Gördülő tervezés
7.§.
A Képviselő-testület a tárgyévet követő három évben várható bevételeket és kiadásokat a
7.számú melléklet szerint hagyja jóvá.

II.
A 2008.évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8.§.
(1)
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési szabályzatában átruházott
hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadásai előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az Áht.
74.§.(2) bekezdése alapján a Polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
A Képviselő-testület az Áht. 74.§. (2) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosítás jogát 200.000.- Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által
jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekelt negyedévente, a
negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési
rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A jóváhagyott költségvetésen, testületi vagy polgármesteri döntésen alapuló
előirányzatokról, előirányzat módosításokról szóló kiértesítést a Körjegyzőség végzi.
9.§.
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi
döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet
egyidejű módosításával
(2)Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan
gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendeletmódosításáról a
képviselő-testület a 8.§.(3) bekezdésben foglalt módon dönt.
Létszám-, és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
10.§.
(1) A polgármester létszámgazdálkodási jogkörében eljárva az önkormányzat részére
engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a
megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi
költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
11.§.
A 200 ezer Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével
megállapodást kell kötni.

12.§.
A társulási megállapodás alapján, az önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési
támogatását a Képviselő-testület a megállapodás szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek
részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő
részletekben kerüljenek kiutalásra.
13.§.
A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által
kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények
többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.
14.§.
Az önkormányzat szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási
szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(1) Az önkormányzat a szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére
szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §.-ban
meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásba kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a.) az önkormányzat az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező
személyt nem foglalkoztat, vagy
b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és az önkormányzaton belül
a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg
nem áll rendelkezésre.
(4) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a.) az ellátandó feladatot,
b.) a díjazás mértékét,
c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre
tekintettel áll fenn,
d.) a szerződés időtartamát,
e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy
szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Záró és egyéb rendelkezések
15.§.
(1) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban
tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a
kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóta 2/2009./II.23./kt.határozatával elfogadta. Az

átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre
kerültek.
(2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(3)A rendelet kihirdetéséről a körjegyző az SZMSZ-ben meghatározottak szerint a helyben
szokásos módon gondoskodik.
Mózes Marianna
Tájékoztatja a testületet, hogy a hogy a Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és Vörs Községek
Körjegyzősége költségvetését a 4 község polgármestere a körjegyző közreműködésével
egyeztette. A Körjegyzőség költségvetése a gesztor önkormányzat költségvetésében
elkülönítetten szerepel. Javasolja a testületnek, hogy a költségvetést hagyja jóvá. Ugyan ilyen
egyeztetést végeztek a társulásban fenntartott
“Margaréta” Óvoda költségvetésével
kapcsolatban is. Az általános iskolát társulásban fenntartó képviselő-testületek a társulási
megállapodásban, az iskola költségvetésének elfogadását a Társulási Tanácsra ruházták át
azzal, az elfogadott költségvetés a Balatonszentgyörgyi gesztor önkormányzat
költségvetésében elkülönítetten szerepel. A testület tájékoztatása érdekében szóban
tájékoztatást nyújt az iskola költségvetéséről, amelyet a társulási tanács majd 2009. február
26-án fog tárgyalni.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát
3/2009./II.23./kt.határozat:
a.)Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszentgyörgy-HolládTikos és Vörs Községek Körjegyzősége 2009.évi költségvetését megismerte, megtárgyalta,
azt jóváhagyólag elfogadja.
b.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a társulásban fenntartott
“Margaréta” Óvoda” 2009.évi költségvetését megismerte, megtárgyalta, azt jóváhagyólag
elfogadja.
c.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester szóbeli
tájékoztatását a társulásban fenntartott általános iskola költségvetésével kapcsolatosan
tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
2.) Napirendi pont tárgyalása:
Kiemelt célellenőrzésről szóló jelentés megtárgyalása, kapcsolódó törvényességi
észrevételek megtárgyalása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)

A képviselő-testület tagjai a célellenőrzésről készült jelentésben foglaltakat megismerték,
megtárgyalták.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
4/2009./II.23./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-tesülete a Dél-Dunántúli Regionális
Közigazgatási Hivatal Tikos Község Önkormányzatánál végzett – szociális és
gyermekvédelmi, gyermekjóléti alapszolgáltatások biztosítása, közoktatási feladatok ellátása,
egészségügyi szolgáltatások biztosítása tárgykörben – ellenőrzésről szóló írásos jelentésben
foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.
A képviselő-testület az ellenőrzést által feltárt hiányosságok pótlásáról gondoskodik.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Mózes Marianna:
Ismerteti a testület tagjaival a Dél-Dunántúli Regonális Közigazgatási Hivatal 32263/2008./sz törvényességi észrevételében foglaltakat. Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a
törvényességi észrevételben foglalt társulási megállapodás, valamint az ahhoz szorosan
kapcsolódó alapító okirat, mely a balatonkeresztúri székhelyű Alapszolgáltatási Központ
fenntartására vonatkozik, módosításának előkészítése a balatonkeresztúri gesztor által
megtörtént, melyet a közvetkező napirend keretében a képviselő-testület elé terjeszt
megtárgyalás és elfogadás végett.
A képvisel-testület az írásos előterjesztésben és a szóbeli kiegészítésben foglaltakat
megismerte, megtárgyalta.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
5/2009./II.23./kt.határozat:
a.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Dunántúli Regionális
Közigazgatási Hivatal 3-2263/2008. sz.-ú törvényességi észrevételében foglaltakat
megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.
A képviselő-testület a gesztor önkormányzat által elkészített, társulási megállapodás és alapító
okirat módosítását annak elkészülte után napirendre tűzi.
b.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testületea a 36/2008./V.7./kt.,
37/2008./V.7./kt, és a 38/2008./V.7./kt.határozatát hatályon kívül helyezi.

a

Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Mózes Marianna:
Ismerteti a testület tagjaival a Dél-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal 3-2239/2008.
sz. törvényességi észrevételében foglaltakat részletesen.
Valamint szóbeli előterjesztést tesz a közoktatással kapcsolatos társulás 2007.évi és 2008.évi
munkájával kapcsolatosan.

A képviselő-testület az írásos törvényességi észrevételt, valamint a polgámester szóbeli
előterjesztését megismerte, megtárgyalta.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
6/2009./II.23./kt.határozat:
a.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Dunántúli Regionális
Közigazgatási Hivatal 3-2239/2008.sz. törvényességi észrevételében foglaltakat megismerte,
megtárgyalta, azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
7/2009./II.23./kt.határozat:
a.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját a
balatonszentgyörgyi székhelyű “Dobó István” Általános Iskola és a balatonszentgyörgyi
székhelyű “Margaréta” Óvoda fenntartására működő társulások munkájáról szóló beszámolót
megismerte, megtárgyalta.
b.) A képviselő-testület a balatonkeresztúri székhelyű Alapszolgáltatási Központ 2007.évi
végzett munkájáról szóló beszámolót 2008.év folyamán megtárgyalta, azt a társulás
munkájáról szóló beszámolóval egyenértékűnek tekinti.
c.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Központi Háziorvosi Ügyeleti társulás
beszámolóját a Marcali Többcélú Kistérségi Társulástól kérje meg, és azt terjessze a testület
elé.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
3.) Napirend tárgyalása
Mikrokörzeti
társulás
létrehozásáról
egységes szerkezetbe foglalása

szóló

megállapodás

módosítása

és

Előadó: Mózes Marianna polgármester
Mózes Marianna:
A balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központot társulás útján tartja fenn 7 önkormányzat. A
Dél-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal mind a 7 önkormányzat felé törvényességi
észrevétellel ért az alapszolgáltatási Központ Társulási Megállapodás miatt. A törvényességi
észrevétel tárgyalásakor már jelezte, hogy a társulási megállapodás módosítása elkészült, és
azt most a testület elé tárja megtárgyalásra, és elfogadásra.

A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztésben, és a szóbeli kiegészítésben foglaltakat
megismerte, megtárgyalta.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
8/2009./II.23./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselőt-estülete a jogi személyiséggel nem rendelkező
Önkormányzatok szociális feladatok ellátását biztosító mikrokörzeti társulás létrehozásáról
szóló társulási megállapodás módosítását megismerte, megtárgyalta.
A képviselő-testület a Társulási Megállapodás módosítását, és egységes szerkezetbe foglalását
elfogadja, felhatalmazza a polgármestert a módosított, egységes szerkezetű megállapodás
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
4.) Napirend tárgyalása
Marcali Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítása és
egységes szerkezetbe foglalása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
Mózes Marianna:
Hollád Község Önkormányzata tagja a Marcali Kistérség Többcélú Társulásának. A Társulási
Megállapodás, valamint az SZMSZ módosítása szükségessé vált. A Marcali Kistérség
Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 2009. január 30.-i ülésén jóváhagyta, azonban a
hatálybalépéshez az szükséges, hogy a társulásban részes minden tagönkormányzat képviselőtestülete mínősített többségü döntéssel jóváhagyja. Kéri a testületet, hogy az előterjesztésben
foglaltakat tárgyalja meg.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
9/2009./II.23./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Kistérség Többcélú
Társulása Társulási Megállapodása módosítását megismerte, megtárgyalta, a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodásban foglaltakat elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

5.)Napirend tárgyalása
Marcali Kistérségi Társulás 2008.évről
összefoglaló jelentés megtárgyalása

készített

ellenőrzési

jelentés

és

éves

Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterejesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
A képviselő-testület az írásos előterjesztésben foglaltakat megismerte, megtárgyalta.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
10/2009./II.23./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Kistérség Többcélú
Társulása 2008.évről készített eves ellenőrzési jelentésében, és eves összefoglaló
ellenőrzésében foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
6.) Egyéb ügyek
6.1. Önkormányzatok bölcsődei feladatok ellátását biztosító társulás létrehozásáról szóló
társulási megállapodás
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.
A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
11/2009./II.23./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatok bölcsődei
feladatok ellátását biztosító társulás létrehozásáról szóló megállapodás tervezetben foglaltakat
megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja, a társulásban részt kíván venni.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

6.2. 2009.évi lakossági díjak támogatásának igénylésével kapcsolatos határozat
meghozatala
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
Mózes Marianna:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a képviselő-testület megalkotta az ívóvíz, és a
szennyvízcsatornaszolgáltatás 2009.évi díjairól rendeleteit. Abban a legmagasabb hatósági
díjat állapította meg. Hollád községben az ívóvíz-, és a szennyvízcsatorna rendszer nem
állami tulajdonban, hanem önkormányzati tulajdonban van. A lakossági ívó-, és
szennyvízcsatornaszolgáltatás díjtámogatásához, hogy a lakosságnak ne a magas hatósági
díjat kelljen fizetni, az önkormányzat pályázatot kell benyújtani. A Drv. Rt koordinálja
községek pályázatait, gesztor önkormányzat Zánka önkormányzata. A testületnek határoznia
kell arról is, hogy a gesztort a gesztorsággal megbízza.
A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztésben és szóbeli kiegészítésben foglaltakat
megismerte, megtárgyalta.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
12/2009./II.23./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 2009.évi
lakossági ívóvíz-, és csatornaszolgáltatás díjtámogatásának igénylésére. Meghatalmazza a
DRV Rt-t (Siófok, PF:59..), hogy elkészítse és benyújtsa a pályázatot a lakossági ívóvíz-, és
csatornaszolgáltatás állami támogatás elnyerése érdekében Zánka település gesztorsága
mellett.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges nyilatkozatokat.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
6.3.Hollád település Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálatára beérkezett
árajánlat megtárgyalása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos ajánlat jelen jkv. mellékletét képezi.)
Mózes Marianna:
A képviselő-testülleta 89/2008./XI.25./kt.határozatával döntött arról, hogy a 20042009.közötti időszakra elfogadott környezetvédelmi Programját –eleget téve az 1995.évi
LIII.tv. IV.fejezet 47.§.(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően felülvizsgáltatja. A
település Környezetvédelmi Programját a Balatoni Integrációs Kht. készítette, így a
felülvizsgálatra is őket kérte fel a fenti határozatában a testület arra, tegyenek részletes
szakmai és pénzügyi ajánlatot.

Az ajánlatban szereplő felülvizsgálati ár 250.000.- + ÁFA. Javasolja a testületnek, hogy most
már az ár ismeretében az elvégzendő munkát rendelje meg, a pénzügyi fedezetet, pedig a
2009.évi költségvetési kiadásai terhére biztosítsa.
A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztésben és a szóbeli kiegészítésben foglaltakat
megismerte, megtárgyalta.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
13/2009./II.23./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hollád település Környezetvédelmi
Programjának felülvizsgálatát - a Balatoni Integrációs Kht. Siófok részletes szakmai és
pénzügyi ajánlatának – ismeretében megrendeli. Felhatalmazza a polgármestert a
felülvizsgálat írásos megrendelésére, a szerződés aláírására.
A munka elvégzésének pénzügyi fedezetét a 2009.évi költségvetési kiadási terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
6.4. Együttműködési Megállapodás megkötése Somogy Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Marcali Kirendeltségével
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:
14/2009./II.23./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-tesülete Együttműködési Megállapodást köt a
Somogy
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Marcali
Kirendeltségével.
Lakosságarányosan a 279 fő x 55.- Ft, azaz mindösszesen 15.345.- Ft pénzbeni hozzájárulást
a 2009.évi költségvetési kiadásai terhére biztosítja.
Felkéri a pénzügyi előadót, hogy a megállapított hozzájárulás összegét a KHB 1040394739411321-00000000 sz. számlára utalja át.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

6.5. Térítési díjról szóló rendelet módosítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(A rendelettervezet jelen jkv. mellékletét képezi.)
A képviselő-testület tagjai a rendelettervezetben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testületének
2/2009./II.23./sz. rendelete
7/2008/.V.7./sz. rendelete
az Önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési, szociális intézményekben fizetendő
térítésí díjakról módosításáról
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló többszörösen módosított 1993.évi III.tv. 92/B.§. (1) bekezdése, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló módosított
29/1993./II.17./Korm.rendelet alapján - figyelemmel a közoktatásról szóló 1993.évi
LXXIX.tv. 115.§.(3) bekezdésére – az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
A 7/2008./V.7./sz. rendelet 1.sz. melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép:
1.sz. melléklet
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési, szociális intézményekben fizetendő
térítési díjakról szóló 7/2008./V.7./sz. rendeletéhez
A nevelési-oktatási intézményekben, valamint önkormányzat által biztosított személyes
gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjai
Ellátás megnevezése

I.

Gyermekek napközbeni
ellátás
a.) Napközi Otthonos
- óvodás
- felnőtt étkezők
b.) Általános Iskola
- napközi
- menza:
- felnőtt étkezők:

Nyersanyagnorma (Ft)

Rezsi
költség
(Ft)

Térítési díj Ft/fő/nap
(nyersanyagnorma+
rezsiköltség+ÁFA (Ft)

220.225.-

243.-

220.- (nincs ÁFA)
468.- + ÁFA

285.173.225.-

243.-

285.- + ÁFA
173.- + ÁFA
468.- + ÁFA

A Napközi Otthonos Óvoda az Általános Iskolától igénybevett (óvodások részére biztosított)
étkezési szolgáltatás fizetendő díja:
II.

Óvoda részére kiszámlázandó

220.-

238.-

458.- Ft+ÁFA

2.§.
(1)
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, az 1.§. -ban foglalt rendelkezéseket
2009.év március hó 1.napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak
szerint.
6.6. Az Önkormányzat 2009.évi munkaterve
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
A képviselő-testület tagjai az előterjesztésben foglaltakat megismerte, megtárgyalta.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
15/2009./II.23./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009.évi munkatervet megismerte,
megtárgyalta, azt a 2009.évi munkája alapjának tekinti.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
6.7. Luxusadóról szóló rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(A rendelettervezet jelen jkv. mellékletét képezi.)
(Szóbeli előterjesztés)
Mózes Marianna:
Az Alkotmánybíróság 2008.december 15-én alkotmányellenesnek minősítette a Luxusadóról
szóló törvényt. A képviselő-testület a 2008. november 25-i ülésén módosította a fenti tárgyú
rendeletét, megállapítva 2009. és 2010.évekre az adó mértékét.
Javasolja a testületnek, hogy a mivel a tv.-i felhatalmazás megszűnt, és nem alkalmazható,
ezért helyezzék hatályon kívül.

A képviselő-testület a szóbeli előterjesztésben foglaltakat megismerte, megtárgyalta.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Hollád Község Önkormányzata 3/2009./II.23/sz. rendelete
az 17/2008./XI.25./sz. rendelet a luxusadóról hatályon kívül helyezéséről
1.§.
Hollád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a luxusadóról szóló rendeletét hatályon
kívül helyezi.
2.§.
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak
szerint.
6.8. “Margaréta” Óvoda Alapítványa pénzbeni támogatás iránti kérelme
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
Mózes Marianna:
Javasolja 20.000.- Ft pénzbeni támogatás megállapítását.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
16/2009./II.23./kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a “Margaréta” Óvoda Alapítvány
Balatonszentgyörgy, Csillagvár u.4. pénzbeni támogatás iránti kérelmét megismerte,
megtárgyalta, a kérelmező részére a 2009.évi költségvetési kiadásai terhére 20.000.- Ft
támogatást állapít meg.
Felkéri a pénzügyi előadót a megállapított támogatás átutalására.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

6.9. Pénzbeli támogatás megállapítása – hivatalból indított eljárás keretében –
“Iskolaszék a gyermekekért Alapítvány” részére
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Mózes Marianna:
Az általános iskolába is járnak holládi gyermekek. Eddig az “Iskolaszék a gyermekekért”
Alapítvány még nem fordult pénzbeli támogatás megállapítása iránt a testülethez, de ennek
ellenére javasolja, hogy az óvodáéhoz hasonló mértékben támogassa a testület az iskola
alapítványát is hivatalból indított eljárás keretében.
A képviselő-testület tagjai a szóbeli előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal,ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát:
17/2009./II.23./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – hivatalból indított eljárás keretében
– az “Iskolaszék a gyermekekért” Alapítvány Balatonszentgyörgy, Csillagvár u.9. pénzbeni
részére a 2009.évi költségvetési kiadásai terhére 20.000.- Ft támogatást állapít meg.
Felkéri a pénzügyi előadót a megállapított támogatás átutalására.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
6.10. Somogyi Egyetemistákért és Főiskolásokért Alapítvány pénzbeni támogatás iránti
kérelme
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
Mózes Marianna:
Ismerteti az írásos előterjesztésben foglaltakat. Tájékoztatja a testület tagjait, hogy Hollád
községből 3 fő jár felsőoktatási intézménybe, aki pályázhat az Alapítványi támogatásra.
Javasolja, hogy a testület a 7.500.- Ft/fő támogatást az alapítvány javára ítélje meg.
A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztésben és a szóbeli kiegészítésben foglaltakat
megismerte, megtárgyalta.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
18/2009./II.23./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Közalapítvány a Somogyi
Egyetemistákért és Főiskolásokért Alapítvány pénzbeni támogatás iránti kérelmét

megismerte, megtárgyalta, az alapítvány részére 3 x 7.500.- Ft, azaz mindösszesen 22.500.- Ft
támogatást állapít meg a 2009.évi költségvetési kiadásai terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
6.11. A képviselő-testület egyhangúlag a továbbiakban tárgyalandó ügyekre – jellegük miatt –
zárt ülést rendel el, a nyilvános ülést berekeszti.

k.m.f.t.

Mózes Marianna
polgármester

Török Csilla
körjegyző

