HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10.számú
JEGYZŐKÖNYV
RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉS
HATÁROZATAI
65/2008./XI.4./kt.határozat:

-

2008. november 4-i
rendjének elfogadása

rendkívüli

ülés

napi-

66/2008./XI.4./kt.határozat:

-

Az
Önkormányzat
2008.III.negyedéves
gazdálkodásáról, az Óvoda III.negyedéves gazdálkodásáról, és
a Körjegyzőség
III.negyedéves gazdálkodásáról szóló jelentés elfogadása

67/2008./XI.4./kt.határozat:

-“

Dobó István” Általános Iskola Alapító
Okirata módosításának és egységes szerkezetbe foglalásának elfogadása

68/2008./XI.4./kt.határozat:

-

Döntés a 2009.évi hulladékszállítási közszolgáltatás díjának lakosságtól történő 100 %-os
mértékben történő átvállalásáról

69/2008./XI.4./kt.határozat:

-

DRV
Rt.-vel
megállapodás
megkötése
csökkentett
víz-,
és
csatornaszolgáltatás
miatt

70/2008./XI.4./kt.határozat:

-

Bujdosó Ferenc balatonboglári lakos önkormányzati ingatlan megvásárlása iránti
kérelme

71/2008./XI.4./kt.határozat:

-

Mózes Marianna polgármester illetményének
megállapítása

72/2008./XI.4./kt.határozat:

-

Mózes Marianna polgármester költségtérítésének
megállapítása

73/2008./XI.4./kt.határozat:

-

Gaál József alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

74/2008./XI.4./kt.határozat:

-“

Margaréta”
Óvodában
2008/2009.-es
nevelési évben indítható óvodai csoportok
számának meghatározára

75/2008./XI.4./kt.határozat:

-

Szennyvízcsatornázásra felvett hitel, annak kamai és költségei önkormányzatot érintő részének
átvállalása

76/2008./XI.4./kt.határozat:

-

Belső ellenőrzési ütemterv elfogadása

Zárt ülésen:
77-78/2008./XI.4./kt.határozat:

-

Szociális ügyek tárgyalása
RENDELETEI

14/2008./XI.4./sz. rendelet:

-

Az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről szóló
rendelet módosítása és egységes szerkezetbe foglalása

15/2008./XI.4./sz. rendelet:

-

A
települési
hulladékkezelési
közszolgáltatás
rendjéről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló többször módosított 7/2005./IV.25./sz.
rendelete módosításáról

16/2008./XI.4./sz. rendelet:

-

A pénzbeni és természetbeni szociális ellátásokról
szóló rendelet módosítása

10.sz.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 4-én 13,00
órakor a Községháza épületében (Hollád, Fő u.16.) megtartott nyilvános testületi üléséről.
Jelen vannak: Mózes Marianna polgármester
Bakonyi Lászlóné képviselő
Gaál József alpolgármester
Kungli János képviselő
Mózes Nándorné képviselő
Sifter Aranka 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 képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
65/2008./XI.4./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testüelete a 2008.év november hó 4.napján
tartandü ülésén az alábbi napirendet tartja:
1.) Az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
2.) 2008.III.negyedéves költségvetési beszámoló megtárgyalása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
3.) “Dobó István” Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
4.) 2009.évi hulladékszállítási díj megállapítása, rendeletalkotás
Előadó: Mózes Marianna polgármester
5.) Egyéb ügyek
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Határidő: azonnal

1.)Napirend tárgyalása
Az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2008./XI.4./sz.rendelete
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

50.647.000.- Ft
51.327.000.- Ft
680.000.- Ft
állapítja meg.

bevétellel
kiadással
hitellel

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 beruházások összegét
- a felújítások összegét

44.197 e Ft-ban
44.197 e Ft-ban
8.773 e Ft-ban
2730 e Ft-ban
7.727 e Ft-ban
15.105 e Ft-ban
9.861 e Ft-ban
7.131 e Ft-ban
7.131 e Ft-ban
5.181 e Ft-ban
1.950 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 680
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 680 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 14/2008./XI.4./sz. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 2/2008./II.27./sz
rendelet 3.§-a, az 5.§(1)bekezdése, amelyek a 13/2008./VIII.25./sz. rendelettel módosított és
egységes szerkezetbe foglalt 2/2008./II.27./sz. rendeletet módosítják, a rendelet kihirdetése
napján lépnek hatályba, a rendelkezéseit azonban a 2008.évi III.negyedévi költségvetési
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.III.negyedéves költségvetési beszámoló megtárgyalása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
Mózes Marianna:
Részletesen ismerteti az írásos előterjesztésben foglaltakat.
A képviselő tagjai részére kiküldésre került a Körjegyzőség, valamint az Óvoda
III.negyedéves költségvetési gazdálkodásáról szóló írásos előterjesztés is. Javasolja, hogy a 3
előterjesztést ezen napirend keretében tárgyalja meg a testület.

A Képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
66/2008./XI.4./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2008.évi
költségvetése III.negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót megismerte, megtárgyalta. A
beszámolót
I.
a.) 51.456 e Ft eredeti, 51.327 e módosított bevételi előirányzattal, és 31.912 e Ft
teljesítéssel,
b.) 51.456 e Ft eredeti, 51.327 e módosított kiadási előirányzattal, 28.292 e Ft
teljesítéssel,
c.) az Önkormányzat 2008. szeptember 30-i pénzkészletállományát 14.723.461.- Ft-ban
jóváhagyja.
II.
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balatonszentgyörgy-Hollád- Tikos és
Vörs Községek Körjegyzősége 2008.év III.negyedéves költségvetési beszámolójában
foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt tudomásul veszi.
III.
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a “Margaréta” Óvoda 2008. év
III.negyedéves költségvetési beszámolójában foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt
tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
3.) Napirend tárgyalása
“Dobó István” Általános
ges szerkezetbe foglalása

Iskola

Alapító

Okiratának

módosítása

és

egysé-

Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
A képviselő-testület tagjai az Alapító Okirat módosítását megismerték, megtárgyalták.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
67/2008./XI.4./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a társulásban fenntartott “Dobó István”
Általános Iskola Alapító Okirata módosítását és egységes szerkezetbe foglalását megismerte,

megtárgyalta. Az Alapító Okirat 15.) pontjában a “Társulás Tanács elnöke” meghatározás
“Balatonszentgyörgy község Polgármestere” szövegrészre történő változtatását elfogadja.
A módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
4.) Napirend tárgyalása
2009.évi hulladékszállítási díj megállapítása, rendeletalkotás
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(A rendelettervezet és az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
Mózes Marianna:
A Zöldfok Zrt. megküldte a 2009.évi díjtételekre vonatkozóan az írásos előterjesztését.
Javasolja a testületnek, hogy annak ellenére, hogy jelentős emelkedést mutat a 2008.évi díjhoz
képest, a testület továbbra is vállalja át a lakosságtól, és ne vezesse be a lakossági díjfizetést.
A
nagymértékű emelkedés az ISPA beruházás megvalósításához fűződő költségek
felmerüléséből adódik.
A képviselő-testület tagjai az előterjesztésben foglaltakat megismerte, megtárgyalta.
A képviselő-testület 6 igen szavazatal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát:
68/2008./XI.4./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2000.évi XLIII.tv. 23.§ f.) pontjában
foglaltakat figyelembe véve, a községben 2009.évben felmerülő hulladékszállítás díját a
lakosságtól 100 %-os mértékben átvállalja, annak megfizetését a lakosságra nem hárítja át,
ezáltal a lakosság részére a hulladékszállítási közszolgáltatást ingyenessé teszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2008./XI.4./sz. rendelete a
12/2007./XII.13./sz. rendelettel,
14/2006./XI.28./sz. rendelettel , a 17/2005./XI.28./sz.módosított
7/2005./IV.25./sz. rendelete
a települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjának
megállapításáról módosításáról
A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1)
bekezdésében, valamint a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdés c)

pontjában és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. (a továbbiakban: Hgt.) 23. §ában kapott felhatalmazás alapján a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a
közszolgáltatás díjáról a következő rendeletet alkotja:
1.§.
A 12/2007./XII.13./sz. rendelettel, 14/2006./XI.28./sz. rendelettel és a 17/2005./XI.28./sz.
rendelettel módosított 6/2005./IV.25./sz. rendelet 2.sz. melléklete helyébe az alábbi az alábbi
rendelkezés lép:
“2.sz.melléklet
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjának
megállapításáról szóló a 12/2007./XII.13./sz. rendelettel, 14/2006/XI.28./sz. rendelettel, a
17/2005/XI.28./sz.rendelettel módosított
7/2005./IV.25./sz. rendeletéhez
I. A települési szilárd hulladék közszolgáltatási díja
1.) A háztartási és háztartási jellegű szilárd hulladék rendszeres gyűjtésének-szállításának
rendje:
a.) a gyűjtés-szállítás éves időtartama
- állandó ingatlanok esetében egész évben
- üdülő ingatlanok esetében: egész évben
b.)a gyűjtés-szállítás gyakorisága és a járatnapok : heti egy alkalommal: január 1-től
december
31-ig
csütörtöki
napokon,
az
éves
járatnapok száma:
- állandó ingatlanok esetében: 53 járatnap/év
- üdülő ingatlanok esetében. 53 járatnap/év
2.) A szolgáltatás díjában szerepel heti 1 alkalommal a lakosság által kihelyezett hulladék
elszállítása és ártalmatlanítása mennyiségi korlátozás nélkül, továbbá évi 1 alkalommal limlom akció lebonyolítása.
3.) A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás 2009.évi díja:
a. ) 50 tonna éves lakossági hulladékmennyiség esetén: 1.693.000.- Ft + ÁFA
b.) A többlethulladék elszállításának díja (amennyiben a beszállított hulladék mennyisége
eltér
a
fenti
mennyiségtől,
úgy
a
különbözeti
mennyiség elszámolási díja:
8.600.- Ft/to + ÁFA
c.) Az önkormányzat képviselő-testülete a települési hulladékkezelési közszolgáltatás 2009.évi
díjának megfizetése alól a lakosságot mentesíti, A képviselő-testület a díj mértékét a
lakosságtól ,- hivatkozva a 2000.évi XLIII.tv. 23.§ f.)pontjában foglaltakra - 100 %-os
mértékben átvállalja, ezáltal a lakosság részére a közszolgáltatás ingyenességét biztosítja és
negyedéves bontásban a közszolgáltató részére megfizeti.

4.) Kereskedelmi és szolgáltató egységekkel, valamint egyéb gazdálkodó szervezetekkel
hulladékkezelésére a közszolgáltató külön megállapodást köt.
II. Zöldhulladék szállítás
a.) Gyűjtés, szállítás díja:

27.900.- Ft/forduló + ÁFA

b.) Kezelés díja:

9.200.- Ft/tonna

+ ÁFA

2.§.
(1) E rendelet 2009.év január hó 1.napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépéstől
követően kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak
szerint.
5. ) Egyéb ügyek
5.1. DRV Zrt.-vel megállapodás kötése 2008.évi lakossági víz-, és csatornaszolgáltatás
támogatás csökkenése miatt
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés és megállapodás tervezet jelen jkv. mellékletét képezi.)
Mózes Marianna:
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a DRV Zrt. megkereste azzal, hogy a 2008.évi víz-, és
csatornaszolgáltatás támogatásra beadott igényt alacsonyabb összegben ítélta meg a Tárcaközi
Bizottság. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltató a megállapított támogatás összegével csökkenti a
lakosság által fizetendő díjakat. A DRV Zrt. egy megállapodást ajánl az önkormányzat és ő
közte a tárgyban, hogy a 2008.évben az önkormányzat részére fizetendő eszközhasználati díj
mértékét csökkentené 63.900.- Ft-al, a fennmaradó különbözetet, 345.300.- Ft-ot, viszont a
DRV Zrt. nem érvényesíti a lakossági díjakban, így a lakosságnak visszamenőleg, és ebben az
évben nem kell emelt összegű víz-, illetve csatornadíjat fizetni.
A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztében foglaltakat, illetve a polgármester szóbeli
kiegészítését megismerte, megtárgyalta.
A képviselő-testület 6 igen szavazatal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát:
69/2008./XI.4./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt.-vel kötendő megállapodás
tervezetét a 2008.évi lakossági állami díjtámogatás csökkenés kompenzálása tárgyában
megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.
A polgármestert felhatalmazza a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

5.2. Bujdosó Ferenc balatonboglári lakos önkormányzati ingatlanok megvásárlása iránti
kérelme
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos kérelem jelen jkv. mellékletét képezi.)
Mózes Marianna:
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a kérelemben foglaltakat, valamint a térképen
megmutatja a testületnek, hogy hol helyezkednek el a kérdéses ingatlanok. Tájékoztatja
továbbá a testületet arról, hogy a milyen mértékűek jelenleg az ingatlanforgalmazásban a m2
árak.
Javasolja a testületnek, hogy a kérelemben szereplő Hollád 1388 hrsz. 9348 m2, valamint a
Hollád 1418 hrsz.-u 877 m2 nagyságú területet a testület értékesítse Bujdosó Ferenc részére.
Kérelmező a zártkertben már jelenleg is több ingatlannak tulajdonosa, azon szőlő művelést
folytat. Javasolja a testületnek az 50 Ft/m2-enkénti árat megállapítani.
Kungli János képviselő:
Javasolja a testületnek, hogy értékesítse a fenti ingatlanokat, legalább javul a zártkertben az
ingatlanok rendezettsége, jelenleg ezek a területek nincsenek használva.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
70/2008./XI.4./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testület Bujdosó Ferenc Balatonboglár, Attila
u.13.sz. alatti lakos a holládi Önkormányzat tulajdonában lévő, Hollád 1388 hrsz.-u, 9348 m2
nagyságú, gyep és erdő művelési águ, és az 1418 hrsz.-u 877 m2 nagyságú, gyep művelési
águ zárt kerti ingatlanok megvásárlása iránti kérelmét megismerte, megtárgyalta.
Felhatalmazza a polgármestert a kérelmezővel az adásvétellel kapcsolatos tárgyalások
megkezdésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
5.3. Mózes Marianna polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Előadó: Bakonyi Lászlóné Ügyrendi Bizottság elnöke
(Szóbeli előterjesztés)
Mózes Marianna polgármester bejelenti a személyes érintettségét, és az ülés vezetését átadja
Gaál József alpolgármester részére. Az ülés folytatódik.
Bakonyi Lászlóné Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy Mózes Marianna polgármester a vele történt előzetes
egyeztetés szerint tartózkodni fog a szavazás során. Tájékoztatja a testületet, hogy a

49/2008./III.14./Korm.rendelet
amely a közszféra területén dolgozók 2008.évi
illetményemelésének és egyéb személyi célú kifizetéseinek támogatásáról szóló 1.§.(2)
bekezdés j.) pontja rendelkezik arról, hogy Pptv.hatálya alá tartozó polgármesterek és
alpolgármesterek személyi juttatásának emeléséhez is kérhető központi támogatás, annak
feltétele, azonban az illetmény, illetve költségtérítés összege emelésre kerüljön. A támogatás
igénylésekor a polgármester tekintetében az also szorzóval kiszámított összegre számították ki
a támogatás összeget, amely a polgármester esetében 5.913.- Ft/hó összeget jelent az
illetmény emelésénél, ami azt jelenti, hogy a megállapított 197.000.- Ft összeg 202.913.- Ft
összegre változik.A polgármester a feladatát főállásban, napi 6 órában látja el.
Szintén tájékoztatja a testület, hogy a polgármester részére a testület a költségtérítést havonta
a megállapított illetményének a 20 %-ában, azaz 39.400.- Ft-ban állapította meg, az illetmény
változásával ez is változik, 40.583.- Ft/hó összegre.
A képviselő-testület tagjai az Ügyrendi Bizottság elnöke által előterjesztetteket megismerte,
megtárgyalta.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozta az
alábbi határozatát:
71/2008./XI.4./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mózes Marianna főállású
polgármester illetményét- figyelembe véve a 49/2008./III.14./Korm.rendelet 1.§.(2)bekezdés
j.) pontjában foglaltakat is, és figyelemmel Hollád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 82/2006./X.11./kt.határozata a.) pontjára is - 2008.év január hó 1. napjától
kezdődően 202.913.- Ft/hó összegben állapítja meg.
Felkéri a pénzügyi előadót, hogy a MÁK felé a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Gaál József alpolgármester
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
72/2008./XI.4./kt.határozata:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mózes Marianna főállású
polgármester költségátalányát a részére megállapított illetmény 20 %-ában, azaz 40.583.Ft/hó összegben állaptja meg visszamenőleg 2008.év január hó 1.napjától kezdődően.
Határidő: azonnal
Felelős: Gaál József alpolgármester
Gaál József alpolgármester, mivel a személyes érintettsége a polgármesternek megszűnt, az
ülés vezetését visszaadja Mózes Marianna polgármester részére. Az ülés tovább folytatódik!

5.4. Gaál József alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Mózes Marianna:
Tájékoztatja a testületet, hogy mivel Gaál József alpolgármester a vele történt egyeztetés
alapján a döntéshozatalkor tartózkodni fog a szavazás során.
Tájékoztatja továbbá a testületet, hogy a 49/2008./III.14./Korm.rendelet amely a közszféra
területén dolgozók 2008.évi illetményemelésének és egyéb személyi célú kifizetéseinek
támogatásáról szóló 1.§.(2) bekezdés j.) pontja rendelkezik arról, hogy Pptv.hatálya alá
tartozó polgármesterek és alpolgármesterek személyi juttatásának emeléséhez is kérhető
központi támogatás, annak feltétele, azonban az alpolgármester tiszteletdíja emelésre
kerüljön. A támogatás igénylésekor a alpolgármester tekintetében az also szorzóval
kiszámított összegre számították ki a támogatás összeget, amely a alpolgármester esetében
1.005.- Ft/hó összeget jelent a tiszteletdíj emelésénél, ami azt jelenti, hogy a megállapított
20.000.- .- Ft összeg – mivel a tiszteletdíja megállapításakor a tiszteletdíj egy részéről
lemondott, a tiszteletdíj mértékét havi 20.000.- Ft-ban kérte megállapítani, amelyet a testület a
84/2006./X.11./kt.határozatával az alpolgármester írásbeli nyilatkozatára figyelemmel
megállapított - 21.005.- .- Ft összegre változik.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozta az
alábbi határozatát:
73/2008./XI.4./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gaál József társadalmi megbízatású
alpolgármester tiszteletdíját 2008. évi január hó 1. napjától 21.005,- Ft összegben állapítja
meg, figyelemmel a 2006. október 11-én tett írásbeli nyilatkozatára.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
5.5. “Margaréta” Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben indítható óvodai csoportok
számának meghatározása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Mózes Marianna:
A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.tv. 102.§.(2) bekezdés c.) pontja írja elő, hogy a
fenntartó meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát. Hollád
Község Önkormányzata a balatonszentgyörgi székhelyű “Margaréta” Óvodát fenntartó
társulásnak tagja.
A képviselő-testület a szóbeli előterjesztésben foglaltakat megismerte, megtárgyalta.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát:
74/2008./XI.4./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Margaréta” Óvoda
Balatonszentgyörgy tekintetében fenntartói jogosítványokkal rendelkező szerv a közoktatásról
szóló többször módosított 1993.évi LXXIX.tv. 102.§.(2) c.) pontjában kapott felhatalmazás
alapján az óvodában indítható óvodai csoportok számáa 2008/2009-es tanévben 3 csoportban
határozza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
5.6 Szennyvízcsatorna építésre felvett hitel Önkormányzatot terhelő részének átvállalása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Mózes Marianna:
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy mint az köztudott a testület előtt, Hollád község
közigazgatási területén a szennyvízcsatorna beruházás
befejeződött, annak átadása
megtörtént, a rendszer üzemel. A létrejött szennyvízcsatorna társulás fennmaradása
okafogyottá vált, annak megszüntetése folyamatban van. A víziközmű társulatnak kellett
hitelt felvenni, mivel a közműfejlesztési hozzájárulások, a saját erő, és a támogatás összege
nem fedezte a bekerülési összeget. A felvett hitel összegéből az önkormányzatot 21.986.520.Ft összegű terheli.
Kéri a testületet, hogy vállaljon kötelezettséget a hitel tőke összegére, kamataira, és az egyéb
járulékos költségekre.
A képviselő-testület a szóbeli előterjesztésben foglaltakat megismerte, megtárgyalta.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
75/2008./XI.4./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hollád-Tikos Víziközmű társulati
hitelből a Hollád községre eső 21.986.520.- Ft tőke összegű hitelállományt átvállalja. A
kötelezettségvállalás kiterjed a hitel tartozáson túl a hitel kamataira és egyéb járulékos
költségeire is.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

5.7. Hollád Önkormányzata 2009.évi belső ellenőrzési ütemtervének elfogadása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(A írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
76/2008./XI.4./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2009.évi belső
ellenőrzési tervét jóváhagyja. Az ellenőrzés elvégzésére a Marcali Kistérségi Többcélú
társulást bízza meg Társulási megállapodás alapján.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
5.8. A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(A rendelettervezet jelen jkv. mellékletét képezi.).
Mózes Marianna:
Mint köztudott a testület előtt, az Önkormányzat is csatlakozott a BURSA Hungarica
pályázati rendszerhez, a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet
18.§.(1) bekezdésében szabályozza, hogy a felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok számára adható támogatás mértékét. Ez a jelenleg hatályos
rendelet szerint ez 1.000.- Ft-tól 2.500.- Ft-ig terjedhet. A zárt ülésen majd napirendre
kerülnek az idei évben beadott kérelmek. Jelenleg 2 fő adta be. Javasolja, hogy a testület a
rendeletében módosítsa az adható mértékét 1.000-3000 Ft/hó összegig.
A képviselő-testület tagjai az előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2008./XI.4./sz. rendelete az 10/2008./V.7./sz. rendelettel módosított és egységes
szerkezetbe foglalt, a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások nyújtásáról
szóló 5/2008./III.31./sz. rendelet módosításáról
Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
szóló 1949. évi XX. törvény 44/A § (2) bekezdésében, a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló – többször módosított - 1993. évi III. tv.(továbbiakban: Szt.) 1. §-ának (2)
bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3)
bekezdésében, 37/D § (5) bekezdésében, 38. §-ának (9) bekezdésében, 43/B. § (1) és (3)
bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 46. § (1) bekezdésében, 47. §-ának (1) bekezdésében,
50. § (3) bekezdésében és a 62. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a pénzben és
természetben nyújtott szociális ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.
A módosított és egységes szerkezetbe foglalt 5/2008./III.31./sz. rendelet 18.§.(1) bekezdése
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
“(1) A Képviselő-testület pályázat alapján - az Oktatási Minisztérium által meghatározott
Általános Szerződési Feltételek szerint – 1.000.- - 3.000.- Ft/hó összegű rendszeres
pénzbeli támogatást nyújt az arra rászoruló felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok számára.”
2.§.
(1)E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépéstől kell
alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetésérõl a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak
szerint.
(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

5.9. Zárt ülés elrendelése
A Képviselő-testület egyhangúlag, a továbbiakban tárgyalandó ügyekre – jellegük miatt – zárt
ülést rendel el.

k.m.f.t.
Mózes Marianna
polgármester

Török Csilla
körjegyző

