HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9.számú
JEGYZŐKÖNYV
RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉS
HATÁROZATAI
61/2008./VIII.25./kt.határozat:

- 2008. augusztus 25-i rendkívüli nyílvános ülés napirendjének elfogadása

62/2008./VIII.25./kt.határozat:

- 2008. I.félévi költségvetési beszámoló
elfogadása

63/2008./VIII.25./kt.határozat:

- Rákoczi utca kátyúzása, és a Temetőfelé vezető út javítása

Zárt ülésen:
64/2008./VIII.25./kt.határozat:

- Simon Csaba Hollád, Fő u.51.sz. alatti
lakos részére lakásfenntartási támogatás
megállapítása

RENDELETEI
13/2008./VIII.25./rendelet :

- Az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

9.sz.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 25-én 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:
61/2008./VIII.25./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2008. augusztus 25-i rendkívüli ülésén
az alábbi napirendet tárgyalja:
Napirend: 1.) Az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
2.) 2008.I.félévi költségvetési beszámoló megtárgyalása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
3.) Egyéb ügyek.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
1.)Napirend tárgyalása:
Az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(A rendelettervezet jelen jkv. mellékletét képezi.)

Mózes Marianna:
Ismerteti a testület tagjaival, hogy a költségvetési rendelet módosítására miért került sor,
részletesen ismerteti a bevételi, illetve a kiadási előirányzatok változásait.
A képviselő-testület tagjai az az előterjesztésben és a rendelettervezetben foglaltakat
megismerték.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta.
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2008./VIII.25./sz. rendelete a
2/2008./II.27./sz. rendelete
az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
Hollád Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.törvény
(továbbiakban: Áht.) 65.§.-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2008.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 2008.évi költségvetését

49.031.000.- Ft
51.548.000.- Ft
2.517.000.- Ft
állapítja meg.
Ezen belül:

bevétellel
kiadással
hitellel

- 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 beruházások összegét
- a felújítások összegét

44.857 e Ft-ban
44.857 e Ft-ban
9.222 e Ft-ban
2.942 e Ft-ban
7.727 e Ft-ban
15.105 e Ft-ban
9.861 e Ft-ban
6.691 e Ft-ban
6.691 e Ft-ban
5.791 e Ft-ban
900 e Ft-ban

állapítja meg.
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.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 6.számú
melléklete szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a 3.§.-ban megállapított bevételek közül a helyi adóbevételekből
- 726 e Ft-ot magánszemélyek kommunális adóját felhalmozásra,
- 207 e Ft-ot magánszemélyek építményadójának 20 %-át felhalmozásra,
- 827 e Ft-ot 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
2.517 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 2.517 e Ft.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla
hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2008.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 2008.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.) 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 beszámolót elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett
bevételek és teljesített kiadások, amelyekről a polgármester elszámolását a képviselő-testület
a 11/2008./II.27./kt.határozatával elfogadta, e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
A 13/2008./VIII.25./sz. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 2/2008./II.27./sz
rendelet 3.§-a, az 5.§(1)bekezdése a rendelet kihirdetése napján lépnek hatályba, a
rendelkezéseit azonban a 2008.évi I.félévi beszámoló elkészítése során alkalmazni kell.
(3)
A rendelet kihirdetéséről a körjegyző az SZMSZ-ben meghatározottak szerint a
helyben szokásos módon gondoskodik.

2.) Napirend tárgyalása
2008.I.félévi költségvetési beszámoló megtárgyalása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
Mózes Marianna:
Részletesen ismerteti az írásos előterjesztés anyagát, és válaszol a képviselő-testület tagjai
által feltett kérdésekre. Egyúttal javasolja a testületnek, hogy a Körjegyzőség 2008.I.félévi
költségvetési beszámolóját is fogadja el.
A képviselő-testület az írásos előterjesztésben foglaltakat megismerte, megtárgyalta.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
62/2008./VIII.25./kt.határozat:
1.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2008.I.félévi
költségvetési gazdálkodásáról szóló jelentést
a.) 51.456 e Ft eredeti, 51.548 e Ft módosított bevételi előirányzattal, 18.516 e Ft
teljesítéssel,
b.) 51.456 e Ft eredeti, 51.548 e Ft módosított kiadási előirányzattal, 17.872 e Ft
teljesítéssel,
c.) a 2008. június 30-ai állapotnak megfelelően 643.973..- Ft pénzkészlettel
elfogadja.
2.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszentgyörgy-HolládTikos és Vörs Községek Körjegyzősége 2008.I.félévi költségvetési beszámolóját
megismerte, megtárgyalta, azt jóváhagyólag tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
3.)Egyéb ügyek
3.1. Kungli János képviselő felvetései
Kungli János:
Megtörtént a szennyvízcsatornahálózat lefektetése után az utcák karbantartása,
újraaszfaltozása. Azonban a Rákoczi utcában, mivel az út felületét nem érintette a felbontás,
így helyreállításra sem került sor. Több kátyú fordul elő, amelyek a téli felfagyások
eredményei, ezek kátyúzását el kellene végezni. Valamint a Temető felé vezető földúttal
vannak gondjai, mivel az esős időszak nem sokára beköszönt, és szükséges lenne egy
gléderezés, útjavítás elvégzésére, ahhoz, hogy az járható legyen a temetőbe történő
közlekedés, valamint a helyben kint lakó lakók számára.
A képviselő-testület tagjai Kungli János képviselő javaslatait megismerte, megtárgyalta.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
63/2008./VIII.25./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hollád közigazgatási belterületén
fekvő Rákoczi utca útfelületének kátyúzását, valamint a Temető felé vezető földút javítását
elhatározza. Az út javítások bekerülési költségeinek fedezetét a 2008.évi önkormányzati
költségvetési kiadásai terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

3.2. Zárt ülés elrendelése
A képviselő-testület egyhangúlag a továbbiakban tárgyalandó ügyre – jellege miatt – zárt
ülést rendel el.

k.m.f.t.

Mózes Marianna
polgármester

Török
Csilla
körjegyző

