HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8.számú
JEGYZŐKÖNYV
N Y Í L T ÜLÉS
HATÁROZATAI
56/2008./VII.28./kt.határozat:

- 2008. július 28.-ülés napirendjének elfogadása

57/2008./VII.28./kt.határozat:

-

58/2008./VII.28./kt.határozat:

- “Dobó István” Általános Iskola Alapító
Okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása

59/2008./VII.28./kt.határozat:

- Tordai Judit holládi lakos Holládi Helyi
Építési Szabályzat módosítása iránti kérelme

Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és
Vörs Községek Körjegyzősége Alapító
okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása

Zárt ülésen:
60/2008./VII.28./kt.határozat:

- Beiskolázási segélyek megállapítása

RENDELETEI
12/2008./VII.28./sz. rendelet:

- A 7/2008./V.7./sz. rendelet az Önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési
szociális intézményekben fizetendő térítési
sí díjakról módosítása és egységes szerkezetbe foglalásáról

8.sz.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 28-án 9,00
órakor a Községháza épületében (Hollád, Fő u.16.) megtartott nyilvános testületi üléséről.
Jelen vannak: Mózes Marianna polgármester
Kungli János képviselő
Mózes Nándorné képviselő
Sifter Aranka képviselő
Igazoltan távol vannak: Bakonyi Lászlóné képviselő,. Gaál József alpolgármester
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 képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
56/2008./VII.28./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008.év július hó 28.napján tartandó
ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
Napirend: 1.) Térítési díjakról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetbe foglalása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
2.) Körjegyzőség Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
3.) Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalalása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
4.) Egyéb ügyek
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

1.) Napirend tárgyalása
Térítési díjakról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetbe foglalása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(A rendelettervezet jelen jkv. mellékletét képezi.)
Mózes Marianna:
Mint köztudott a testület előtt a szociális étkeztetés vásárlása a Somogysámson
Önkormányzattól történik. Az önkormányzat közölte az új, általa alkalmazott étkezési térítési
díjat, amely a 385.- Ft-rúl 465.- Ft-ra emelkedett, a szállítási díj nem változott. Javasolja a
testületnek még, hogy állapítson meg a kiszállításért is díjat jövedelemtől függően az
étkeztetést résztvevők részére, amely 57.000.- Ft egy főre eső jövedelem esetén 0 Ft lenne,
míg 57.001.- Ft / fő jövedelem felett bruttó 110.- Ft naponta. A jelenleg étkezők közül ebbe az
utóbbi kategóriába 2 fő esne bele, míg a többinek továbbra is ingyenesen szállítanák. Ki. A
rendelet 3.sz. melléklete I. pontja módosul a térítési díj tekintetében, mígy a 4.sz. melléklettel
kiegészülne.
Kungli János:
Véleménye szerint a testület ne állapítson meg a kiszállításért egyáltalán díjat, azt az
önkormányzat továbbra is vállalja át, ezzel is segítse a rászoruló időskorúakat.
Mózes Nándorné:
Véleménye megegyezik Kungli János képviselőtársáéval, a testület ne állapítson meg térítési
díjat az étkezetés kiszállításáért.
A testület tagjai az előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták, a
somogysámsoni önkormányzat díjemelését elfogadták, és azt a rendelet beépítik, a kiszállítási
díj bevezetését elvetették.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testületének
12/2008./VII.28./sz. rendelete a
7/2008/.V.7./sz. rendelete
az Önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési, szociális intézményekben fizetendő
térítésí díjakról módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
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 rendelet hatály az önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési és szociális
intézményekre, illetve az intézményi ellátást igénybevevőkre terjed ki.
2.§.
(1) A személyi térítési díjat a gyermekétkeztetésben egy hónapi időtartamra előre, míg a
szociális ellátás esetén havonta utólag, annak 20.napjáig kell megfizetni.
(2) A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg e rendelet keretei között.
3.§.
(1) Az étkeztetést biztosító intézmény, szerv vezetője köteles rendszeresen ellenőrízni,
vagy ellenőríztetni, hogy az étkeztetést igénybevevők a norma szerint járó
ételmennyiséget minőségben és életkornak megfelelő feldolgozásban megkapják.
(2) Az általános iskolában működő konyha esetében a vezetőnek törekedni kell arra a
bevételek növelése, a kapacitás kihasználtsága érdekében, hogy a konyha
szolgáltatását elsősorban csoportos étkeztetés céljából a fenntartó önkormányzat
intézményeiben dolgozók is igénybe vehessék. Ezt a konyha teljesítő képessége – a
saját ellátottak hátránya nélkül – alapján teszi lehetővé az intézményvezető, ha ezt
egészségügyi, egyéb okból jogszabály nem tiltja.
(3) A kiszolgált, és az elszállítandó étel mennyiségét a belső ellenőrzés során a vezetőnek
ellenőríznie, ellenőríztetnie kell.
(4) Az étkeztetéshez szorosan kapcsolódó munkakört betöltő és e rendelet 3.§.(5)
bekezdésében meghatározott egyéb munkakörben dolgozó a munkaidőben kiszolgált
étkeztetést köteles igénybe venni. Az igénybe vétel alól a vezető indokolt esetben a
dolgozó kérésére felmentést adhat.
(5) Az étkeztetést kötelezően igénybe vevők köre:
-

saját konyha esetében a szorosan vett konyhai személyzethez tartozó főfoglalkozású
dolgozó (szakács, konyhalány, stb.)
az a dolgozó, aki munkakörénél fogva rendszeresen legalább 4 órán át a konyhában
dolgozik, vagy ott élelmezési anyagot kezel,
az ételek tálalásával, felszolgálásával rendszeresen foglalkoztatott dolgozó,
az étkeztetés felügyeletét közvetlenül ellátó dolgozó/gondnok, élelmezésvezető,
raktáros)

/6/ Az élelmezés igénybe vételére kötelezett dolgozó a természetbeni juttatás egy napra
kivetített összegével csökkentett díjat fizeti az étkezések számától ( egyszeri, kétszer,
háromszori) függően. Az önkormányzat dolgozói, alkalmazottai a mindenkori nyersanyag
norma ÁFA-.val és rezsiköltséggel megemelt összegét térítik meg.
/7/ Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a többször módosított 1993.évi III.tv.
valamint a szintén többször módosított 29/1993./II.17./Korm.r. rendelkezéseit kell
alkalmazni.

4.§.
/1/ A fizetendő térítési díjat e rendelet 1., 2., és 3.sz. mellékletei tartalmazzák.
/2/ Ez a rendelet 2008.év május hó 1.napján lép hatályba, a hatályba lépésével egyidejűleg
a 4/2006./II.27./sz. rendelete hatályát veszti. A rendelet 3.sz. mellékletének I.

pontja módosul. A rendelet módosítása és egységes szerkezetbe foglalása
2008.év augusztus hó 1.napján lép hatályba.
/3/ A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak
szerint.
1.sz.melléklet
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési, szociális intézményekben fizetendő
térítési díjakról szóló 12/2008./VII. 28./sz. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe
foglalt 7/2008./V.7./sz. rendeletéhez
A nevelési-oktatási intézményekben nyújtott ellátások intézményi térítési díjai
Ellátás megnevezése

I.

Nyersanyagnorma (Ft)

Rezsi
költség
(Ft)

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

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

220.217.-

233.-

220.- + ÁFA
450.- + ÁFA

330.200.217.-

233.-

330.- + ÁFA
200.- + ÁFA
450.- + ÁFA

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

Óvoda részére kiszámlázandó

220.-

234.-

454.- Ft+ÁFA

2.sz. melléklet
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési, szociális intézményekben fizetendő
térítési díjakról szóló 12/2008./VII. 28./sz. rendelettel módosított és egységes
szerkezetbe foglalt 7/2008./V.7./sz. rendeletéhez

Normatív kedvezmények
(a kerekítés szabályait figyelembe véve történik a térítési díj megállapítása)
Nappali ellátás

Intézményi térítési díj
étkezés igénybe vétel
esetén: 350.- Ft

Nyugdíj

Intézményi térítési díj
%-ban

Ft/nap

0 - 28 500 Ft
28.501 - 42 750 Ft
42 751 - 85 500 Ft
85 001 Ft felett

34%
60%
80%
100%

120.- Ft
210.- Ft
300.- Ft
350.- Ft

Ft/nap
0 Ft

Nappali tartózkodás díja

Normatív kedvezmények
(a kerekítés szabályait figyelembevéve történik a térítési díj megállapítása)
Étkeztetés
Nyugdíj
2007.december
31-én
ellátásban lévő igénylő
esetében
intézményi
térítési díj: 450.- Ft

Új igénylő esetében, akinek a
jövedelme
a
mindenkori
öregségi
nyugdíj
legkisebb
összegének 150 %-át nem
haladja meg: 405.- Ft

0 - 28 500 Ft
28 501 - 42 750 Ft
42 751 - 85 500 Ft
85 501.- Ft felett

Intézményi térítés díj
%-ban
32%
56%
80%
100%

Ft/nap
145.- Ft
250.- Ft
360.- Ft
450.- Ft

Nyugdíj

Intézményi térítési díj
%-ban

Ft/nap

0 - 28 500 Ft

36%

145.- Ft

28 501 - 42 750 Ft

62%

250.- Ft

Új igénylő esetében, akinek a
jövedeleme
a
mindenkori
öregségi
nyugdíj
legkisebb
összegének 150 % - 300 %
között van: 450.-

Nyugdíj

Intézményi térítési díj
%-ban

Ft/nap

42 751 - 57 000 Ft

67%

300.- Ft

57 001 - 85 500 Ft

80%

360.- Ft

2.sz. melléklet folytatása
2008. január 1-től új igénylő
esetében,
aki
szociális
rászorult, és a jövedelme a
mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 300 %-át
meghaladja: 515.- Ft

Nyugdíj

Intézményi térítési díj
%-ban

Ft/nap

85 501 Felett

87%

450.- Ft

Normatív kedvezmények
(a kerekítés szabályait figyelembe véve történik a térítési díj megállapítása)
Házi segítségnyújtás
Nyugdíj
2007.
december
31-én
ellátásban részesülők Régi
ellátott: 650.- Ft

2008 január elseje után Új
igénylő esetében, akinek a
jövedelme
a
mindenkori
öregségi
nyugdíj
legkisebb
összegének 150 %-át nem
haladja meg: 605.- Ft

2008 január elseje után Új
igénylő jövedelme a mindekori
öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 150 %-át
meghaladja: 655.- Ft

0 -28 500 Ft
28 501 - 42 750 Ft
42 751.- Ft felett

Intézményi térítési díj
%-ban
0
31%
46%

Gondozási óradíj
0 Ft
200.- Ft
300.- Ft

Nyugdíj

Intézményi térítési díj
%-ban

Gondozási óradíj

0 - 28 500 Ft

0

0

28 501 - 42 750 Ft

33%

200.- Ft

Nyugdíj

Intézményi térítési díj
%-ban

Gondozási óradíj

42 751 Ft felett

46%

300.- Ft

3.sz. melléklet
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési, szociális intézményekben fizetendő
térítési díjakról szóló 12/2008./VII. 28./sz. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe
foglalt 7/2008./V.7./sz. rendeletéhez

A Községi Önkormányzat Somogysámson
étkeztetés és szállítás díja

I. Vásárolt étkeztetés díja

(8733. Somogysámson, Fő u.98.) vásárolt

(ÁFA-val)

II. Szállítás díja (ÁFA-val)

465.- Ft/fő/nap
1.300.- Ft/nap

2.) Napirend tárgyalása
Körjegyzőség Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
Török Csilla körjegyző
Tájékoztatja a testületet, hogy az Alapító Okirat módosítására azért kerül sor, mert eddig az
nem tartalmazta azt, hogy a Körjegyzőség Hivatala folytat-e vállalkozási tevékenységet. A
Magyar Államkincstár felhívása alapján kerül sor a módosításra. Az intézmény vállalkozási
tevékenységet nem folytat.
A képviselő-testület tagjai az előterjesztésben foglaltakat megismerték,
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
57/2008./VII.28./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és
Vörs Községek Körjegyzősége Alapító Okirat módosítását – 14.) ponttal történő kiegészülését
– és egységes szerkezetbe foglalását megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
3.) Napirend tárgyalása:
Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
Török Csilla körjegyző:
A törvény előírja, hogy az intézmény alapító okiratának kötelezően tartalmazni kell a sajátos
nevelési igényű gyermekek meghatározását.

A képviselő-testület tagjai az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalták.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
58/2008. /VII.28./ kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a társulásban fenntartott “Dobó István”
Általános Iskola Alapító Okirata módosítását és egységes szerkezetbe foglalását megismerte,
megtárgyalta. A 4.) pont módosítását – a 2003.évi LXXIX.tv. 121.§.(29) bekezdése a.) és b.)
pontja szerinti megnevezés feltüntetését az Alapító Okiratban – elfogadja. A módosított és
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
4.) Napirend tárgyalása
Egyéb ügyek
4.1. Tordai Judit Hollád, Fő u.35.sz. alatti lakos Holládi Helyi Építési Szabályzat
módosítása iránti kérelme
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos kérelem jelen jkv. mellékletét képezi.)
Mózes Marianna:
Ismerteti a testület tagjaival Tordai Judit kérelmét, amely építési határvonal törlésére irányul.
Ez szükséges ahhoz, hogy a kérelmező tulajdonában lévő Hollád, Fő u.15.sz. alatti ingatlanán
az építési terv módosításához engedély tudjon adni a kiemelt I.fokú Építésügyi hatóság.
A testület tagjai a kérelemben foglaltakat megismerték. Felkérik a polgármestert, hogy a
Körjegyzőség műszaki ügyintézőjével mérjék fel, hogy esetlegesen milyen módosításokat
kellene eszközölni a Helyi Építési Szabályzatban, és akkor annak módosítására az
intézkedéseket tegye meg, hogy a testület rendeletét módosítani tudja.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
59/2008./VII.28./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tordai Judit Hollád, Fő u.35.sz. alatti
lakos Hollád község Helyi Építési Szabályzata módosítása iránti kérelmét megismerte,
megtárgyalta.
A képviselő-testülete a Helyi Építési Szabályzat módosítását elhatározza, a polgármestert
felhatalmazza, hogy a kérelemben szereplő módosítás, illetve a még esetlegesen felmerülő –
módosítást igénylő szabályozások kidolgozására a szükséges intézkedéseket az illetékes
hatóságoknál tegye meg.
A Helyi Építési Szabályzatot érintő változtatások kidolgozása után, a rendeletet terjessze a
Képviselő-testület elé elfogadásra.

Határidő: folyanatos
Felelős : Mózes Marianna polgármester
4.2. Török Csilla körjegyző bejelentései
Török Csilla:
a.) Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a községben a rendezetlen, gazos
ingatlanok tulajdonosai a szükséges rendbetételre írásban felszólításra
kerültek, amennyiben a megadott határidőn belül a munkálatokat nem végzik,
a helyi rendeletben foglalt szabályok megsértése miatt a szabálysértési
feljelentést a Marcali Hatósági Igazgatási Társuláshoz megteszi.
b.) Tájékoztatja továbbá a testület tagjait, hogy a Magyar Államkincstár Déldunántúli Regionális Igazgatóság kaposvári Államháztartási Irodája
ellenőrzést végett az önkormányzatnál a Magyar Községrsaság 2007.évi
költségvetéséről szóló 2006.évi CXXVII.törvény (továbbiakban: Kvtv.) 8.sz.
melléklete alapján 2007.évben igénybevett, az önkormányzatokat megillető
normative hozzájárulások és támogatások, illetve egyéb központi költségvetési
támogatások elszámolása alapjául szolgáló adatok megalapozottságának
tárgyában. Az ellenőrzés problémamentesen lezajlott, és mindent rendben
talált.
4.3. Zárt ülés elrendelése
A képviselő-testület egyhangúlag a továbbiakban tárgyalandó ügyre – jellege miatt – zárt
ülést rendel el.
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