HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12.számú
JEGYZŐKÖNYV

RENDKÍVÜLI
NYÍLT ÜLÉS
HATÁROZATAI
92/2008./XII.8./kt.határozat:

- 2008. december 5-i ülés napirendjének elfogadása

93/2008./XII.8./kt.határozat:

- A 83/2008./XI.25./kt. határozat hatályon kívül helyezése

94/2008./XII.5./kt.határozat:

-Konzorciumi
együttműködési
megállapodásban részesített projekt
megvalósítására

12.sz.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008.december 8-án 10,00
órakor a Községháza épületében (Hollád, Fő u.16.) megtartott rendívüli nyilvános üléséről.
Jelen vannak: Mózes Marianna polgármester
Bakonyi Lászlóné képviselő
Gál 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
rendkívüli 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:
92/2008./XII.8./kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. december 8-i rendkívüli
nyilvános ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
Napirend: 1.) Konzorciumi együttműködési megállapodás tárgyában hozott döntés ismételt
tárgyalása
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
1.)Napirend tárgyalása
Konzorciumi együttműködési
tárgyalása

megállapodás

tárgyában

hozott

döntés

ismételt

Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Szóbeli előterjesztés, valamint az írásos megállapodás tervezet jkv. mellékletét képezi.)
Mózes Marianna:
Tájékoztatja a testület ülését, hogy a konzorciumi együttműködési megállapodás, valamint az
önerő mértékének 2008. november 25-i jóváhagyása után újabb körülmények merültek fel.
akkor a testület döntött arról, hogy tanuló arányosan 5.439.780.- Ft-al járul hozzá a
88.316.431.- Ft összegű összes önerőből az iskola felújításához. Balatonberény a
2008.november 26-i ülésén tárgyalta szintén a témát, és tanulóarányosan hozzájárult 6,7
millió Ft-al. Neki 21 iskolás gyermeke jár az iskolába, van saját óvodája. A
balatonszentgyörgyi székhelyű “Dobó István” Általános Iskolának 4 tulajdonosa van:

Balatonszentgyörgy, Hollád, Tikos és Vörs. Vörs nem ment bele a tanulóarányos
finanszírozásba, mivel 18.559.200.- Ft önerőt kellett volna fizetni a 46 fő iskolásra, és a 12 fő
óvodásra, és ez nagyon megterhelni az önkormányzatot hosszú éveken keresztül. A vörsi
képviselő-testület olyan határozatot hozott a november 26- ülésén, hogy vagy egyáltalán nem
járul hozzá, vagy pedig csak úgy, hogy a tulajdoni részarányai csökkenjenek mindegyik
tulajdonosnak, adjanak tulajdont Balatonberénynek is, és ebben az esetben Vörsnek csak 6,2
millió Ft-ot kellene fizetnie. Ez egy új helyzetet teremtett, és újra kezdődtek a polgármesterek
között a tárgyalások. Abban maradtak, hogy Balatonberény mivel nincsen tulajdona, ő
tanulóarányosan járul hozzá, a többi önkormányzat pedig kvázi az új tulajdoni részarány
felosztás alapján fizetne, de úgy, hogy Vörs ragaszkodik hozzá, és döntött is erről a december
5-I ülésén, hogy csak a jelenlegi tulajdoni részaránya, amely 10 % járul hozzá a 88.316.431.Ft önerőhöz 8.831.643.- Ft-al. Egyszóval ez eléggé hátrányosan érintette a másik maradó 3
önkormányzatot Balatonszentgyörgyöt, akinek ezáltal kb. + 9 millió Ft-ot, Holládnak kb. 1
millió Ft-ot, Tikosnak pedig + 332 e Ft-ot jelent.
Ahhoz, hogy ez a beruházás esetlegesen megvalósuljon kompromisszumot kell kötni, márcsak
azért is, mert ha most nem meghiúsul a pályázati úton történő felújítás, előbb-utóbb a
tulajdonosi felújítási kötelezettségnek eleget kellene tennie a tulajdonosoknak, és az megint
nagyon nagy saját anyagi erőt igényelne.
Javasolja a testületnek, hogy a 83/2008./XI.25./kt. határozatát helyezze hatályon kívül, és az
önerő tekintetében módosított társulási megállapodást, valamint az új önerő mértékét
6.500.089.- Ft-ot hagyja jóvá.
Bakonyi Lászlóné:
Hollád is nehéz anyagi helyzetben van, mivel a testületnek át kellett vállalni a megszüntetésre
kerülő szennyvízcsatorna társulat még fennálló közel 22 millió Ft összegű hitelének és annak
kamatainak a visszafizetését, és még az elfogadott 5.439.780.- Ft önerő is megemelkedik, lesz
miről gondolkodnia a testületnek, hogy ezt a problémát hogy fogja legyőzni. Véleménye az
lenne, hogy nem a kicsiknek kellene többet fizetni, hanem a két nagyobb község
Balatonszentgyörgy és Vörs fizessék a különbözetet.
Kungli János:
Ő polgármester volt az első ciklusban, amikor az iskola vagyonmegosztás volt, akkor
Balatonszentgyörgy is örült, hogy nem adott tulajdont Balatonberénynek, illetve a többiek is,
de arra nem gondoltak, hogy a tulajdonnal nemcsak jogok, hanem kötelezettségek is járnak.
Egyszóval nagyon nehéz a helyzet.
Mózes Marianna:
Mindezek ellenére kéri a testületet, hogy a már megemelkedett önerővel számoljanak a
határozat meghozatalakor.
A képviselő-testület tagjai a szóbeli előterjesztésben, valamint az írásos megállapodásban
foglaltakat megismerték, megtárgyalták.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
93/2008./XII.5./kt.határozat:

Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-tesütlete a 83/2008./XI.25./kt. határozatát
hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:

94/2008./XII.8./kt.határozat:
I.
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a DDOP2007.3.1.2/2F „Integrált kis-, és mikrotérségi oktatási hálózatok és központok fejlesztése”
pályázati felhívásra benyújtott pályázat támogatást nyert (projekt azonosító száma: DDOP3.1.2/2F-2008-0011)
A projekt költségvetése: 883.164.308.- Ft
Ebből:
- igényelt támogatás: 794.847.877.- Ft
- önkormányzati önrész: 6.500.089.- Ft
- Konzorciumi partnerek önrésze: 81816342.- Ft
A Képviselő-testület az önkormányzatot terhelő önrészt, 6.500.089.- Ft vállalja, annak
fedezetét költségvetésében biztosítani fogja.
II.
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Mózes Marianna
polgármestert a DDOP-2007.3.1.2/2F „Integrált kis-, és mikrotérségi oktatási hálózatok és
központok fejlesztése” pályázati felhívásra benyújtott pályázat (projekt azonosító száma:
DDOP-3.1.2/2F-2008-0011) megvalósítása érdekében szükséges nyilatkozatok megtételére, a
Balatonberény, Balatonszentgyörgy, Tikos és Vörs Községi Önkormányzatok Képviselőtestületeivel kötendő konzorciumi együttműködési megállapodás, valamint az egyéb
szükséges megállapodások, szerződések aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Egyéb napirend és hozzászólás nem lévén Mózes Marianna polgármester a képviselő-testület
rendkvüli nyilvános ülését berekeszti.
k.m.f.t.
Mózes Marinna
polgármester

Török Csilla
körjegyző

