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9.sz

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 25-én
8,00 órakor a Községháza épületében (Hollád, Fő u.16.) megtartott nyilvános 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. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő
napirendi pontokkal ellentétben a testület vegye fel 6.) Napirendként az Egyéb ügyek-et.
.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
77/2009./IX.25./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. szeptember 25-i ülésén az
alábbi napirendet tárgyalja:
Napirend:
1.) ÁFA kompenzáció miatt pályázati önrész növekedés vállalásával kapcsolatos döntés
Előadó: Mózes Marianna polgármester
2.) Konzorciumi együttműködési megállapodás módosítása és egységes
szerkezetbe foglalása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
3.) Pályázat benyújtása megyei önkormányzathoz pályázati önrész elnyerésére
Előadó: Mózes Marianna polgármester
4.) Önrész átadása Balatonszentgyörgy részére ÖTM-s pályázat benyújtásához
Előadó: Mózes Marianna polgármester
5.) Pénzbeni támogatás megállapítása Darabont és Tsa Bt. részére
Előadó: Mózes Marianna polgármester
6.) Egyéb ügyek
Határidő: azonnal

Felelős: Mózes Marianna polgármester
1.) Napirend tárgyalása
ÁFA kompenzáció miatt pályázati önrész növekedés vállalásával kapcsolatos döntés
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
Mózes Marianna:
Tájékoztatom, hogy megérkezett az írásos értesítés a Váti Kht.-től, hogy a : „
Balatonszentgyörgyi Integrált Közoktatási Intézmény fejlesztése" pályázathoz az ÁFA
emelkedés miatt az ÁFA komepenzációval kapcsolatban különböző dokumentumokat kellett
benyújtani. Ezen dokumentumok ellenőrzését a VÁTI Kht. elvégezte. A benyújtott
dokumentumok alapján a Közreműködő Szervezet 35.992.374.- Ft-ban (melynek támogatás
tartalma 32.393.137.- Ft) állapítja meg az ÁFA kompenzáció összegét. Ennek
eredményeképpen
a
781.539.270.- Ft támogatás összege 813.932.407.- Ft összegre változik Az ÁFA emelkedés
miatt a vállalt saját erő mértéke is változni fog, amely miatt a konzorciumi megállapodást
egy későbbi időpontban módosítani kell.
Hollád község önkormányzata tekintetében az önrész mértéke a korábban vállalt 6.389.166.Ft-ról 6.653.983.-- Ft-ra változik. Ez Hollád esetében 264.817.- Ft emelkedést jelent.
JELZEM, hogy ez a korábban pluszként vállalt(támogatás nélküli önerő mértékét) nem
érinti!!!!
Ez a már megkötött, és utoljára 2009.év augusztusában módosított Konzorciumi
megállapodásban foglaltakat is módosítja az önerő vonatkozásában.
A képviselő-testület tagjai a szóbeli előterjesztésben foglaltakat megismerte, megtárgyalta.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
78/2009./IX.25./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0007
„Integrált Kis-, és mikrotérségi oktatási hálózatok és központok fejlesztése” pályázathoz
kapcsolódóan az ÁFA emelkedéséből eredő pályázati önrésszel kapcsolatosan az alábbi
döntést hozza:
ÁFA kompenzáció mértéke: 35.992.374.- Ft
ebből támogatás:
32.393.137.- Ft
Hollád községre eső önrész 264.817.A Képviselő-testület az ÁFA kompenzáció miatti önkormányzatot terhelő önrészt 264.817..Ft-ot vállalja, annak fedezetét költségvetésében biztosítani fogja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

2.) Napirend tárgyalása
Konzorciumi együttműködési megállapodás módosítása és egységes szerkezetbe
foglalása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
Mózes Marianna:
Kérem, hogy az önerő mértékében történő változást, amelyet már az előző napirend keretében
összegszerűen ismertetett, és ezáltal a Konzorciumi megállapodás módosítását és egységes
szerkezetbe foglalását tárgyalja meg és fogadja el.
A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztésben és a szóbeli kiegészítésben foglaltakat
megismerte, megtárgyalta.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
79/2009./IX.25./kt.határozat:
a.)
Hollád
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testület
az
65/2009./VIII.11./kt.határozatában vállalt 6.389.166.- + az ÁFA kompenzáció miatt 264.817.Ft önerőt, így mindösszesen 6.653.983.- Ft önerőt vállalja, és annak fedezetét a költségvetési
kiadásai terhére biztosítani fogja, jelen módosított összeg kerül beépítésre a Konzorcimi
megállapodás módosításába és egységes szerkezetbe foglalásába.
b.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a BalatonszentgyörgyBalatonberény-Hollád-Tikos és Vörs Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeivel
megkötött, a DDOP-2007.3.1.2/2F „Integrált Kis-, és mikrotérségi oktatási hálózatok és
központok fejlesztése” (projekt azonosító száma: DDOP 3.1.2/2F-2008-0011) projekt
megvalósítására megkötött konzorciumi együttműködési megállapodásban foglalt
módosításokat megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja, a polgármestert felhatalmazza a
módosított megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
3.)Napirend tárgyalása
Pályázat benyújtása megyei önkormányzathoz pályázati önrész elnyerésére
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
Mózes Marianna:
Lehetőség van arra, hogy az önkormányzatok pályázatot nyújtsanak be a Somogy Megyei
Önkormányzathoz Kistelepülési Fejlesztési Támogatás Somogy Megyei keretére. Itt

maximum 2 millió Ft összegű támogatásra lehet pályázni. Mindegyik községnek külön kell
a pályázatot benyújtani.
A képviselő-testület tagjai az előterjesztésben foglaltakat megismerte, megtárgyalta.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
80/2009./IX.25./kt.határozat:
a.) Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-dunántúli Operatív Program keretében
megvalósuló „Balatonszentgyörgyi Integrált Közoktatási Intézmény fejlesztése” című
DDOP-3.1.2./2F-2f-2009-0007 jelű projekthez kapcsolódóan a Képviselő-testület az
alábbi határozatot hozza:
A beruházás összköltsége 868.376.967.Támogatás összege
781.539.270.Saját erő
86.837697.A konzorciumi megállapodás alapján a Hollád Községre jutó rész 0,74 %.
A beruházás összköltsége 63.891.660.Támogatás összege
57.502.494.Saját erő
6.389.166.b.) A Képviselő-testület a „Balatonszentgyörgyi Integrált Közoktatási Intézmény fejlesztés”
című DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0007 uniós pályázat megvalósításához szükséges saját erőt,
6.389.166.- Ft, az önkormányzat 2009-2010.évek költségvetési kiadásainak terhére vállalja.
c.) A Képviselő-testület pályázatot nyújt a Somogy Megyei Önkormányzat Kistelepülési
Fejlesztési Támogatás Somogy Megyei keretére.
Határidő: 2009.november 10.
Felelős: Mózes Marianna polgármester
4.) Napirend tárgyalása
Önrész átadása Balatonszentgyörgy részére ÖTM-s pályázat benyújtásához
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Mózes Marianna:
Az ÖM-nél is lehet pályázni EU Önerőalap támogatásra 50 %-ig terjedő mértékben. Erre
sajnos csak a gesztor önkormányzat nyújthat be pályázatot. Ahhoz, hogy a teljes önerő
86.837.697.- Ft 50 %-ára lehessen pályázni, - mivel a pályázatban akkor a gesztornak az
egész önerőt vállalni kell - a ténylegesen Balatonszentgyörgy által vállalt közel 61 millió
mellé a konzorcium másik 4 tagja is át kell, hogy adja az általa vállalt önerőket, természetesen
azzal, ha a pályázat nyer, akkor a megnyert támogatási összegből a másik 4 önkormányzat
önerővállalás mértékének megfelelően részesül.

A képviselő-testület tagjai az előterjesztésben foglaltakat megismerte, megtárgyalta.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
81/2009./IX.25./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa vállalt önerőt 6.389.166.- -ot
átadja Balatonszentgyörgy Önkormányzata részére az ÖM-hez, a gesztor által benyújtandó
EU Önerőalap-ból pályázat útján elnyerhető támogatás önerő igazolásához, azzal, hogy
amennyiben a pályázat nyer, az elnyert támogatás összegéből Hollád Község Önkormányzata
az általa vállalt hozzájárulás az összes önerő arányában abból részesül. A Képviselő-testület a
pályázat benyújtását támogatja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
5.)Napirend tárgyalása
Pénzbeni támogatás megállapítása Darabont és Tsa Bt. részére
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Mózes Marianna:
A községi orvosi rendelóben a háziorvosnak a munkavégzéséhez szükség volt 1 db új
nyomtatóra, amelyet megvásárolt. Javasolja a testületnek, hogy vállalja át a nyomtató vásárlás
költségét, ezzel támogassa a Darabont és Tsa Bt.-t. A nyomtató bekerülési összege 42.854.Ft.
A képviselő-testület tagjai az előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyaltak.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
82/2009./IX.25./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – hivatalból indított eljárás keretében
– a községben háziorvosi feladatokat ellátó Darabont és Tsa Bt.részére 42.854.- Ft pénzbeni
támogatást állapít meg a 2009.évi költségvetési kiadásai terhére.
Felkéri a Körjegyzőség pénzügyi csoportját, hogy a megállapított támogatást jogosult részére
fizesse ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

6.)Napirend tárgyalása
Egyéb ügyek
6.1. Önkormányzati rendeletek jogharmonizációs záradékkal történő ellátásáról
szóló rendelet módosítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(A rendelettervezet jelen jkv. mellékletét képezi.)
Mózes Marianna:
A képviselő-testület a július 6-i, illetve második ütemben a szeptember 14-i ülésén
módosította a jogharmonizációval érintett rendeleteit, látta el őket jogharmonizációs
záradékkal. Egy rendelete akkor kimaradt, mégpedig a Hollád Község Község Helyi Építési
Szabályzatának valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról
Javasolja a testületnek, hogy a rendelettervezetben foglaltakat tárgyalja meg.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/ 2009./IX.25./sz.rendelete
a 9/2009./VII.6./sz. rendelete
az önkormányzati rendeletek jogharmonizációs záradékkal történő ellátásáról
módosításáról
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belsőpiaci szolgáltatásokról szóló
2006/123/EK irányelvből fakadó egyes önkormányzati feladatok végrehajtásával
kapcsolatosan – az önkormányzati rendelet jogharmonizációs záradékkal történő ellátására az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
A 9/2009./VII.6./sz. rendelet az alábbi 4/F.§.-al kiegészül:
„4/E.§. Az 6/2005./IV.25./sz. rendelet a Hollád Község Helyi építési Szabályzatának,
valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról az alábbi 39.§.-al kiegészül:
“39.§. Jogharmonizációs záradék
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfeleltetést szolgálja.”
2.§.
(1)E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak
szerint.

Egyéb napirend és hozzászólás nem lévén Mózes Marianna polgármester a képviselő-testület
nyilvános ülését berekeszti.
k.m.f.t.
Mózes Marianna
polgármester

Török Csilla
körjegyző

