HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11.számú
JEGYZŐKÖNYV
2009. november 18.
NYÍLT ÜLÉS
HATÁROZATAI
87/2009./XI.18./kt.határozat:

- 2009. november 18-i ülés napirendjének elfogadása

88/2009./XI.18./kt.határozat:

- Az Önkormányzat III.negyedéves költségvetési
beszámolójának elfogadása

89/2009./XI.18./kt.határozat.

- Az Önkormányzat 2010.évi költségvetési koncepciójának elfogadása

90/2009./XI.18/kt.határozat:

- Hollád Község Önkormányzata 2010.évi szakfeladatrendjének jóváhagyása

91/2009./XI.18./kt.határozat:

-Állami támogatásból adódó kiesés
cessziós díjból történő kompenzációja

92/2009./XI.18./kt.határozat:

- Döntés a 2010.évi hulladékszállítási közszolgáltatás díjának lakosságtól történő
mértékben történő átvállalásáról

100

kon-

%-os

93/2009./XI.18./kt.határozat:

- Hollád Község szociális ellátottságáról szóló
beszámoló elfogadása

94/2009./XI.18./kt.határozat:

- 2010.évi belsőellenőrzési ütemterv elfogadása

95/2009./XI,18./kt.határozat:

- Somogy Megyei Kéményseprő Kft. tájékoztatójának tudomásul vétele

96/2009./XI.18./kt.határozat:

- Rendeletek 2006/123/EK irányelvnek történő
megfeleltetésével kapcsolatos indokolása

97/2009./XI.18./kt.határozat:

- Átruházott hatáskörben meghozott döntésekről
szóló tájékoztatás

Zárt ülésen:
98/2009./XI.18./kt.határozat:

- Tordai Judit Hollád, Fő u.13.sz. alatti lakos
méltányosságból megállapított ápolási díj ügye

RENDELETEI
14/2009./XI.18./sz. rendelet:

- Az Önkormányzat 2009.évi költségvetésének
módosításáról

15/2009./XI.18./sz.rendelet:

- Az ívóvíz 2010.évi díjáról

16/2009./XI.18./sz.rendelet:

- A szennyvízcsatornaszolgáltatás 2010.évi díjáról

17/2009./XI.18./sz.rendelet:

- A 7/2005./IV.25./sz.rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet módosításáról

11.sz

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 18-án
14,00 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.
87/2009./XI.18./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009.november 18-i ülésén az alábbi
napirendet tárgyalja:
Napirend:
1.) Az Önkormányzat 2009.évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
2.) Az Önkormányzat
és a Körjegyzőség
beszámolójának megtárgyalása
Előadó: Mózes Marianna polgármester

2009.III.negyedéves

költségvetési

3.) Az Önkormányzat 2010.évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
4.) Az Önkormányzat 2010.évi szakfeladatrendjének jóváhagyása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
5.) Rendeletalkotás az ívóvíz 2010.évi díjáról
Előadó: Mózes Marianna polgármester
6.) Rendeletalkotás a szennyvízcsatornaszolgáltatás 2010.évi díjáról
Előadó: Mózes Marianna polgármester
7.) Állami támogatásból adódó kiesés koncessziós díjból történő kompenzációja
Előadó: Mózes Marianna polgármester
8.) A 7/2005./IV.25./sz. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről
és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet módosítása, a díj lakosságtól történő átvállalásáról szóló döntés
Előadó: Mózes Marianna polgármester

9.) Község 2009.évi szociális ellátottságáról szóló beszámoló megtárgyalása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
10.)
2010.évi belsőellenőrzési ütemterv megtárgyalása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
11.)Egyéb ügyek.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
1.)Napirend tárgyalása
Az Önkormányzat 2009.évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(A rendelettervezet jelen jkv. mellékletét képezi.)
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14//2009./XI.18./sz. rendelete a
1/2009./II.23./sz. rendelete
az Önkormányzat 2009.évi költségvetéséről módosításáról
Hollád Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.törvény
(továbbiakban: Áht.) 65.§.-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2009.évi
költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
A 1/2009./II.23./sz. rendelet 3.§.-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ 3.§. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009.évi költségvetését
52.796.000.- Ft
2.545.000.- Ft

bevétellel
hitellel

55.341.000.- Ft
Ezen belül:
- működési célú bevételt
- működési célú kiadásokat
Ebből:
- a személyi juttatások kiadásait
- munkaadókat terhelő járulékokat
- dologi jellegű kiadásokat
- ellátottak pénzbeni juttatását
- speciális célú támogatásokat
- a felhalmozási célú bevételt

Mindösszesen:
55.341.000.-Ft bevétellel

kiadással
47.091 e Ft-ban
47.091 e Ft-ban
14.237 e Ft-ban
4.384 e Ft-ban
7.224 e Ft-ban
10.726 e Ft-ban
10.520 e Ft-ban
8.250 e Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást
Ebből:
- a beruházások összegét
- csatorna hitel törlesztés, kamat összeg

8.250 e Ft-ban
4.261 e Ft-ban
3.559 e Ft-ban

állapítja meg.”
2. §.
Az 1/2009./II.23./sz. rendelet 5.§.-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében
2.545 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 2.545 e Ft.
3.§.
(1)A rendelet kihirdetése napján lép hatályba
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak
szerint.
2.) Napirend tárgyalása
Az Önkormányzat és a Körjegyzőség 2009.III.negyedéves költségvetési beszámolójának
megtárgyalása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztések jelen jkv. mellékletét képezi.)
A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztésben foglaltakat megismerte, megtárgyalta.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
88/2009./XI.18./kt.határozat:
a.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2009.
III.negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót megismerte, megtárgyalta. A
beszámolót
I.
53.677 e Ft eredeti, 55.341 e Ft módosított bevételi előirányzattal, 36.249 e Ft
teljesítéssel,
II.
53.677 e Ft eredeti, 55.341 e Ft módosított kiadási előirányzattal, 27.975 e Ft e
teljesítéssel
III.
az Önkormányzat 2009. szeptember 30-i pénzkészletállományát 16.946.220.Ft-ban
jóváhagyja.

b.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balatonszentgyörgy-HolládTikos és Vörs Községek Körjegyzősége 2009.év III.negyedéves költségvetési
beszámolójában foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
3.)Napirend tárgyalása
Az Önkormányzat 2010.évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
A képviselő-testület tagjai az előterjesztésben foglaltakat megismerte, megtárgyalta.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazattal meghozta az alábbi határozatát:
89/2009./XI.18./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010.évi
költségvetéséről szóló, a jegyzőköny mellékletét képező koncepcióban foglaltakat
megismerte, megtárgyalta. A 2010.évi költségvetés részletes tervezését a Magyar Köztársaság
2010.évi költségvetéséről szóló törvény elfogadása után kezdi meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
4.) Napirend tárgyalása
Az Önkormányzat 2010.évi szakfeladatrendjének jóváhagyása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
90/2009./XI.18./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hollád Önkormányzata
vonatkozásában a KTÖRZS (törzskönyvi nyilvántartás) vezetéséhez – a 8008/2008.(HÉ 51.)
PM tájékoztató szerint – 2010.évtől használatos szakfeladatokat az alábbiakban állapítja meg,
az önkormányzat a költségvetési tervezés és beszámolás során alkalmazza:
Szakfeladat száma
422100

Szakfeladat megnevezése
Folyadék szállítására szolg.közmű építése

841126
841127
841403
890441
890442
890443
841402
841901
851011
852011
852021
862101
862102
889924
889921
882111
882113
882114
882115
882116
882117
882118
882119
882121
882122
882123
882124
882125
882129
882202
882203
882129
370000
910502
910123
960302

Önk. és TKT igazgatási tevékenysége
Települési kis önkormányzatok ig. tevékenysége
Város és községgazdálkodás m.n.s.szolgáltatások
Közcélú foglalkoztatás
Közhasznú foglalkoztatás
Közmunka
Közvilágítás
Önk. TKT elszámolásai
Óvodai nevelés, ellátás
Ált.isk.napp.rendsz.nev.oktatás 1-4.évfolyam
Ált.isk.napp.rendsz.nev.oktatás 5-8.évfolyam
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Családsegítés
Szoc.étkeztetés
Rendszeres szociális segély
Lakásfenntartási támogatás
Helyi rend.lakásfenntartási támogatás
Ápolási díj alanyi jogon
Ápolási díj méltányossági alapon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Óvodáztatási támogatás
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás
Közgyógyellátás
Köztemetés
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezési
Közműv.intézm., közösségi színterek műk.
Könyvtári szolgáltatások
Köztemető fenntartás és működtetése

Felkéri a körjegyzőt, hogy az új szakfeladatok átvezettetéséről a törzskönyvi nyilvántartásban
gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
5.) Napirend tárgyalása
Rendeletalkotás az ívóvíz 2010.évi díjáról
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(A rendelettervezet jelen jkv. mellékletét képezi.)

Mózes Marianna:
Javasolja a testület tagjainak, hogy a legmagasabb hatósági díjat állapítsa meg, mert ez képezi
majd a vízdíj támogatásának alapját.
A képviselő-testület tagjai a rendelettervezetben és a szóbeli kiegészítésben foglaltakat
megismerte, megtárgyalta.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2009./XI.18./sz. rendelete
az ivóvíz 2010.évi díjáról
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többszörösen módosított 1990.évi
LXXXVII.t.v 7.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közüzemi vízműből
szolgáltatott ivóvízért, 2010.évben fizetendő díjakról az alábbiak szerint rendelkezik:
1.§.
A rendelet hatálya kiterjed Hollád közigazgatási területén a közüzemi vízműből szolgáltatott
ivóvíz (a továbbiakban: ivóvíz) szolgáltatást igénybe vevő fogyasztókra.
2.§.
(1) A rendelet alkalmazása szempontjából: Fogyasztó az ivóvíz szolgáltatást igénybe
vevő ingatlan tulajdonosa, az ingatlan kezelője, valamint az ingatlant egyéb jogcímen
használó is, ha a közüzemi szerződés nem a tulajdonossal, hanem vele jött létre.
(2) Az (1) bekezdés szerinti fogyasztók közül:
a. Lakossági díj fizetésére köteles az a fogyasztó, aki lakossági víz és háztartási
vízszükséglete kielégítésére veszi igénybe a szolgáltatást.
b. Közületi díj fizetésére köteles az a.) pontban nem említett összes fogyasztó.
(3) Azoknál az ingatlanoknál, ahol a fogyasztó a szolgáltatás jellege miatt vegyes
fogyasztó, tehát lakossági és közületi felhasználás együttesen jelentkezik, a
tevékenység megkezdésével egyidejűleg mellékvízmérőt kell felszerelni.
(4) E rendelet alkalmazása szempontjából:
1. ivóvízmérő: a külön jogszabály szerinti, az ivóvízhálózatba beépített –
az áramló víz mennyiségének meghatározására szolgáló – hitelesített
mérőeszköz (így pl. készülék, berendezés, műszer), ideértve annak
tartozékait.
a.) bekötési vízmérő: az ellátásba bekapcsolt ingatlanok
vízhasználatának mérésére szolgáló, a bekötővezeték
végpontjára telepített,

törzshálózati vízmérő: közvetlenül a törzshálózati
fogyasztási
helyekre,
többek
között közkifolyókra, tűzcsapokra telepített,
c.) mellékvízmérő: a kötési vízérő után beépített,
elkülönített vízhasználat mérésére szolgáló vízmérő
gazdálkodó szervezet: a Polgári Törvénykönyv 685 §.c.) pontja
szerinti gazdálkodó szervezet
lakosság: Hollád település területén lakóhellyel, ill. letelepedési
engedéllyel rendelkezők
kalibrálás: a vízórák, illetve a szennyvízmérő órák mérési hitelesítése
szolgáltató: a víziközmű-létesítmény üzemeltetésével ivóvízszolgáltatást és/vagy szennyvízelvezetést és/vagy szennyvíztisztítást mint közszolgáltatást - végző természetes vagy jogi személy, illetve
jogi személyiséggel nem rendelkező társaság;
b.)

2.
3.
4.
5.

3.§.
(1) Az Önkormányzat, mint ármegállapító hatóság 2010.évre vonatkozóan úgynevezett
egytényezős szolgáltatási díjrendszert állapít meg. Az Önkormányzat a szolgáltatás
legmagasabb díját állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított díj a vízmérők alapján történő számlázás költségeit
is tartalmazza.
(3) Hollád község területén az alkalmazandó ivóvíz díját e rendelet 1.sz. melléklete
tartalmazza.
(4) Nem kell vízdíjat fizetni a közműhálózaton tűzcsapról a tűzoltáshoz használt vízért.
4.§.
(1) A díj fizetésének alapjául szolgáló vízmennyiséget a hitelesített vízmérőn, illetve
mellékvízmérőn mért vízmennyiség alapján kell megállapítani.
(2) A felhasznált ivóvíz mennyiségének mérésére szolgáló, a szolgáltató tulajdonában
lévő vízmérők, mellékvízmérők, a mérésügyi jogszabályokban előírt időszakos
hitelesítéséről a szolgáltató saját költségén köteles gondoskodni.
(3)

Elkülönített vízhasználó a saját tulajdonában lévő és mellékszolgáltatási szerződés
alapjául szolgáló mellékvízmérő hitelesítéséről, rendkívüli vizsgálatáról saját
költségére köteles gondoskodni. Amennyiben ezzel a költségek megelőlegezése
mellett a szolgáltatót bízza meg, úgy a szolgáltató a megbízás teljesítését nem
tagadhatja meg. Ha hitelesítést - az arról való gondoskodást - az elkülönített
vízhasználó elmulasztja, a szolgáltató a mellékszolgáltatási szerződést 15 napos
határidővel felmondhatja.

(4) Hiteles vízmérő hiányában a díj fizetésének alapjául szolgáló vízmennyiséget
átalánnyal kell meghatározni.

5.§.
(1)

A szolgáltatásra, illetőleg a szolgáltató részére végzett víz és szennyvíz átadásátvételre a fogyasztónak a szolgáltatóval, illetőleg az átadónak az átvevővel szerződést
kell kötnie, amely tartalmazza:
a) a szerződő felek és azonosító adatai körében a felek nevét, címét vagy jogi személy,
illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén annak székhelyét,
cégjegyzékszámát, továbbá természetes személy esetén a személyi adatok körében
anyja nevét, születési helyét és idejét;
b) a szerződés tárgyának fontosabb műszaki jellemzőit, a mennyiségi és minőségi
adatokat;
c) a szerződés időbeli hatályát, a szolgáltatás, illetőleg a víz- és szennyvízátadás
megkezdésének időpontját;
d) a teljesítés helyét;
e) az ellenérték megállapításának, ezen belül a számlázásnak, a mérőeszköz
leolvasásának és a számla kiegyenlítésnek a módját;
f) a szerződésszegés következményeit;
g) a fogyasztó, illetőleg az átvevő személyében bekövetkezett változás bejelentési
kötelezettségét a szolgáltató, illetőleg átadó részére;
h) egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételeket.

(2)

A szolgáltatásért a fogyasztónak külön jogszabály szerinti díjat kell fizetnie, kivéve,
ha a szolgáltatóval ennél alacsonyabb díj alkalmazásában állapodott meg. A
szolgáltatásért a fogyasztónak külön jogszabály szerinti díjat kell fizetnie, kivéve, ha a
szolgáltatóval ennél alacsonyabb díj alkalmazásában állapodott meg.

(3)

A fogyasztó, illetőleg az elkülönített vízhasználó személyében beállott változást a régi
és új fogyasztó, illetőleg elkülönített vízhasználó együttesen köteles a vízmérőállás
megjelölésével a változástól számított 30 napon belül a szolgáltatónak bejelenteni. A
bejelentés elmulasztása esetén az abból eredő károkért az elköltöző fogyasztó és az új
fogyasztó, illetőleg az elkülönített vízhasználó egyetemlegesen felel.

(4)

Az egyéni, lakossági családi házakban élő fogyasztók tulajdonosai, vagy használói, - ha azok vízmérővel, vagy mellékvízmérőkkel rendelkeznek – vízfogyasztásának a
leolvasása - a Kmv.r. 3.§. (1) bekezdés e.) pontja szerinti módjáról a fogyasztási
szerződésben történt megállapodás alapján - 6 havonta történik.

(5)

Az (2) bekezdésben meghatározott lakossági fogyasztók kivételével a közületi
fogyasztóknál a vízmérők olvasása évente történik.

(6)

Az (2) bekezdésben megjelölt fogyasztók, a vízmérőóra leolvasás közötti időszakban
havonta, részszámlában szereplő fogyasztás mennyisége az előző év azonos
időszakának megfelelő egy havi átlagfogyasztást tartalmazza, ez e rendeletben
meghatározott díjakkal számolva. Elszámoló számla kibocsátására 5 részszámla
kiküldését követően kerül sor. Az elszámoló számla alapja a 6 havonta leolvasott
vízmérő óra állás alapján mért fogyasztás.
A negyedéves elszámoló számla kibocsátását követően a szolgáltató a következő havi
számlában írja jóvá vagy terheli meg azzal az összeggel a fogyasztót, amely az
átlagfogyasztás alapján számított fogyasztásnál alacsonyabb vagy magasabb
fogyasztásból ered.

(7)

A (2) bekezdésben megjelölt fogyasztók esetén a díjfizetés alapja a vízmérőóra
leolvasása közötti időszakban, az előző év fogyasztásának megfelelő egy havi
átlagfogyasztás. Az éves elszámoló számla kibocsátását követően a szolgáltatói a
fogyasztónál az átlagfogyasztáshoz képest magasabb, illetve alacsonyabb
fogyasztásból eredő különbözetet elszámoló számlában írja jóvá, vagy terheli meg.
6.§.

Az ivóvíz szolgáltatás igénybevételének szabályait, valamint a kapcsolódó fogalmakat a
mindenkor hatályban lévő kormány-, és ágazati miniszteri rendeletek tartalmazzák.
7.§.
(1) E rendelet a kihirdetését követő 44..napon, 2010.év január hó 1.napján lép hatályba..
A rendelet kihirdetéséről a körjegyző az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően, a
helyben szokásos módon gondoskodik.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg
rendelet a 2009.évi ívóvíz díjáról.

hatályát veszti a 19/2008./XI.25./sz.

(3) Abban az esetben, ha a rendelet hatálybalépése és a fogyasztás leolvasás nem esik
egybe, a számlázás alapjául szolgáló mennyiséget időarányosan kell megosztani a
díjváltozás előtti és utáni időszakra.
(4) A korábban keletkezett ivóvíz használatáért fizetendő díj hátralékok esetén a
díjhátralék keletkezésének idején hatályos önkormányzati rendelet díjait kell
alkalmazni.
8.§.
Jogharmonizácós záradék
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfeleltetést szolgálja.
1.sz. mellklet
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az ívóvíz 2010.évi díjáról szóló 15/2009./XI.18./sz. rendeletéhez
I.
Az ívóvíz szolgáltatás díja
a.)Önkormányzati hatósági díj

954.- Ft + ÁFA

b.)Közületi hatósági díj

954.- Ft + ÁFA

II.
Az ívóvíz díjának mértéke
Hollád Község Önkormányzata illetékességi területén az Önkormányzat tulajdonában lévő
víziközműből szolgáltatott ívóvíz fajlagos költsége 954.- Ft/m3 (melyből üzemelési díj 861.Ft, koncessziós/eszközhasználati díj 93.- Ft/m3)mely az általános forgalmi adót nem
tartalmazza.
6.) Napirend tárgyalása
Rendeletalkotás a szennyvízcsatornaszolgáltatás 2010.évi díjáról
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(A rendelettervezetjelen jkv. mellékletét képezi.)
Mózes Marianna:
Javasolja a testület tagjainak, hogy a legmagasabb hatósági díjat állapítsa meg, mert ez képezi
majd a szennyvízcsatornaszolgáltatás díja támogatásának alapját.
A képviselő-testület tagjai a rendelettervezetben és a szóbeli kiegészítésben foglaltakat
megismerte, megtárgyalta.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Hollád Község Önkormányzatána Képviselő-testülete
16/2009./XI.18./sz.rendelete
a szennyvízcsatornaszolgáltatás díjáról
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többszörösen módosított 1990.évi
LXXXVII.tv. 7.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közüzemi csatornamű
használatáért fizetendő díjakról a képviselő-testület az alábbiak szerint rendelkezik:
1.§.
A rendelet hatálya kiterjed Hollád község közigazgatási területén a közüzemi csatornamű (a
továbbiakban: csatorna) szolgáltatást igénybe vevő fogyasztókra.
2.§.
(1) A rendelet alkalmazása szempontjából: fogyasztó a csatorna szolgáltatást igénybevevő
ingatlan tulajdonosa, az ingatlan kezelője, valamint az ingatlant egyéb jogcímen
használó is, ha a közüzemi szerződés nem a tulajdonossal, hanem vele jött létre.
(2) Az (1) bekezdés szerint fogyasztók közül
a. lakossági díj fizetésére köteles az a fogyasztó, aki lakossági használatra veszi
igénybe a csatorna szolgáltatást
b. közületi díj fizetésére köteles az a.) pontban nem említett összes fogyasztó

(3) Azoknál az ingatlanoknál, ahol a fogyasztó a szolgáltatás jellege miatt vegyes
fogyasztó, tehát lakossági és közületi felhasználás együttesen jelentkezik, a
tevékenység megkezdésével egyidejűleg mellékvízmérőt kell felszerelni.
(4) E rendelet alkalmazása szempontjából:
1. ivóvízmérő: a külön jogszabály szerinti, az ivóvízhálózatba beépített - az áramló víz
mennyiségének meghatározására szolgáló - hitelesített mérőeszköz (így például
készülék, berendezés, műszer), ideértve annak tartozékai
a) bekötési vízmérő: az ellátásba bekapcsolt ingatlanok vízhasználatának mérésére
szolgáló, a bekötővezeték végpontjára telepített,
b) törzshálózati vízmérő: közvetlenül a törzshálózati fogyasztási helyekre, többek
között közkifolyókra, tűzcsapokra telepített,
c) mellékvízmérő: a bekötési vízmérő után beépített, elkülönített vízhasználat mérésére
szolgáló vízmérő
2. gazdálkodó szervezet: A Polgári Törvénykönyv 685.§.c.) pontja szerint gazdálkodó
szervezet
3. lakosság: Hollád település területén lakóhellyel, ill. letelepedési engedéllyel
rendelkezők
4. kalibrálás: a vízórák, illetve a szennyvízmérő órák mérési hitelesítése
5. szolgáltató: a víziközmű-létesítmény üzemeltetésével ívóvíz szolgáltatást és/vagy
szennyvízelvezetést és/vagy szennyvíztisztítást – mint közszolgáltatást – végző
természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság.
3.§.
(5) Az Önkormányzat, mint ármegállapító hatóság 2010.évre vonatkozóan úgynevezett
egytényezős szolgáltatási díjrendszert állapít meg. Az Önkormányzat a szolgáltatás
legmagasabb díját állapítja meg. Hollád község területén az alkalmazandó
szennyvízcsatornaszolgáltatás díját e rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza.
(6) Az (1) bekezdésben megállapított díjakat a szolgáltatónak a lakossági fogyasztók
esetében olyan mértékben kell csökkenteni, amilyen mértékű támogatást a díjak
mérséklése céljából kap.
(7) Az (1) bekezdésben meghatározott díj a vízmérők alapján történő számlázás költségeit
is tartalmazza.
4.§.
(1) A csatornadíj alapja a csatornaműbe bekötött ingatlanon felhasznált víz mennyisége. A
kertes ingatlannal rendelkező lakossági fogyasztók esetén a május 1-től szeptember
30-ig terjedő időszakban a szennyvízcsatorna szolgáltatási díjának mennyiségi alapja
az ezen időszakban mért vízfogyasztás államilag meghatározott része.
(2) A díj fizetésének alapjául szolgáló víz mennyiséget a hitelesített vízmérőn, illetve
mellékvízmérőn mért vízmennyiség alapján kell megállapítani.

(3) A felhasznált ívóvíz mennyiségének mérésére szolgáló, a szolgáltató tulajdonában
lévő vízmérők, mellékvízmérők, a mérésügyi jogszabályokban előírt időszakos
hitelesítéséről a szolgáltató saját költségén köteles gondoskodni.
(4) Elkülönített vízhasználó a saját tulajdonában lévő és mellékszolgáltatási szerződés
alapjául szolgáló mellékvízmérő hitelesítéséről, rendkívüli vizsgálatáról saját
költségére köteles gondoskodni. Amennyiben ezzel a költségek megelőlegezése
mellett a szolgáltatót bízza meg, úgy a szolgálgató a megbízás teljesítését nem
tagadhatja meg. Ha hitelesítést – az arról való gondoskodást –az elkülönített
vízhasználó elmulasztja, a szolgáltató a mellékszolgáltatási szerződést 15 napos
határidővel felmondhatja.
(5) Hiteles vízmérő hiányában a díj fizetésének alapjául szolgáló vízmennyiséget
átalánnyal kell meghatározni.
5.§.
(1) A szolgáltatásra, illetőleg a szolgáltató részére végzett víz és szennyvíz átadásátvételre a fogyasztónak a szolgáltatóval, illetőleg az átadónak az átvevővel
szerződést kell kötnie, amely tartalmazza.
a.) A szerződő felek és azonosító adati körében a felek nevét, címét, vagy jogi
személyi, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén annak
székhelyét, cégjegyzékszámát, továbbá a természetes személy esetén a
személyi adatok körében anyja nevét, születési helyét, és idejét,
b.) A szerződés tárgyának fontosabb műszaki jellemzőit, a mennyiségi és
minőségi adatokat
c.) A szerződés időbeli hatályát, a szolgáltatás, illetőleg a víz-, és szennyvízátadás
megkezdésének időpontját,
d.) A teljesítés helyét,
e.) Az ellenérték megállapításának, ezen belül a számlázásnak, a mérőeszköz
leolvasásának és a számla kiegyenlítésének a módját,
f.) A szerződésszegés következményeit
g.) A fogyasztó, illetőleg az átvevő személyében bekövetkezett változás
bejelentési kötelezettségét a szolgáltató, illetőleg az átadó részére
h.) Egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételeket
(2) A szolgáltatásért a fogyasztónak külön jogszabály szerinti díjat kell fizetnie, kivéve,
ha a szolgáltatóval ennél alacsonyabb díj alkalmazásában állapodott meg. A díjat a
fogyasztó a szolgáltató által kibocsátott számla ellenértékét a szerződésben
meghatározott feltételekkel köteles kiegyenlíteni.
(3) A fogyasztó, illetőleg az elkülönített vízhasználó személyében beállott változást a régi
és új fogyasztó, illetőleg elkülönített vízhasználó együttesen köteles a vízmérőállás
megjelölésével a változástól számított 30 napon belül a szolgáltatónak bejelenteni. A
bejelentés elmulasztása esetén az abból eredő károkért az elköltöző fogyasztó és az új
fogyasztó, illetőleg az elkülönített vízhasználó egyetemlegesen felel.
(4) Az egyéni, lakossági családi házakban élő fogyasztók tulajdonosai, vagy használói –
ha azok vízmérővel, vagy mellékvízmérővel rendelkeznek – vízfogyasztásának a

leolvasása a – Kmv.r. 3.§.(1) bekezdés e.) pontja szerinti módjáról a fogyasztási
szerződésben történt megállapodás alapján – 6 havonta történik.
(5) A (2) bekezdésben meghatározott fogyasztók közül lakossági fogyasztók kivételével
a közületi fogyasztóknál a vízmérők olvasása havonta történik.
(6) A (2) bekezdésben megjelölt fogyasztók a vízmérőóra leolvasás közötti időszakban
havonta, részszámlában szereplő fogyasztás mennyisége az előző év azonos
időszakának megfelelő egy havi átlagfogyasztást tartalmazza, ez e rendeletben
meghatározott díjakkal számolva. Elszámoló számla kibocsátására 5 részszámla
kiküldését követően kerül sor. Az elszámoló számla alapja a 6 havonta leolvasott
vízmérő óra állás alapján mért fogyasztás.
A féléves elszámoló számla kibocsátását követően a szolgáltató a következő havi
számlában írja jóvá vagy terheli meg azzal az összeggel a fogyasztót, amely az
átlagfogyasztás alapján számított fogyasztásnál alacsonyabb vagy magasabb
fogyasztásból ered.
(7) A (2) bekezdésben megjelölt fogyasztók esetén a díjfizetés alapja a vízmérő
leolvasása közötti időszakban, az előző év fogyasztásának megfelelő egy havi
átlagfogyasztás. Az éves elszámoló számla kibocsátását követően a szolgáltató a
fogyasztónál az átlagfogyasztáshoz képest magasabb, illetve alacsonyabb
fogyasztásból eredő különbözetet elszámoló számlában írja jóvá, vagy terheli meg.
6.§.
A csatornaszolgáltatás igénybevételének szabályait, valamint a kapcsolódó fogalmakat
a mindenkor hatályban lévő kormány-, és ágazati miniszteri rendeletek tartalmazzák.
7.§.
Záró rendelkezések
(1)
E rendelet a kihirdetését követő 44.napon. 2010.év január hó 1.napján lép
hatályba. A rendelet kihirdetéséről a körjegyző az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően,
a helyben szokásos módon gondoskodik.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a
rendelet.

20/2008./XI.25./sz.

(3) Abban az esetben, ha a rendelet hatálylépése és a fogyasztás leolvasás nem esik egybe,
a számlázás alapjául szolgáló mennyiséget időarányosan kell megosztani a díjváltozás
előtti és utáni időszakra.
(8) A korábban keletkezett csatornaszolgáltatás használatáért fizetendő díj hátralékok
esetén a díjhátralék keletkezésének idején hatályos önkormányzati rendelet díjait kell
alkalmazni.

8.§.
Jogharmonizációs záradék
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfeleltetést szolgálja.
7.) Napirend tárgyalása
Állami támogatásból adódó kiesés koncessziós díjból történő kompenzációja
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Mózes Marianna:
A testület tavaly a november 4-i ülésén tárgyalt arról, hogy akkor a Tárcaközi Bizottság
kevesebb állami támogatást ítélt meg a víz-, illetve szennyvízcsatornaszolgáltatás díjához
képest, mint amennyi a benyűjtott igény volt, ezért dönteni kellett arról a testületnek, hogy a
kiesett állami támogatás mértékét milyen formában kívánja kompenzálni. Két lehetőség volt.
Az egyik, hogy átterheli a lakosságra, a másik viszont, hogy a koncessziós díjból
lefinanszírozza. A DRV Zrt. a 2010.évvel kapcsolatosan ismételten kéri a testület
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a meg nem ítélt állami támogatásból adódó kiesést át
kívánja-e hárítani a lakosságra, vagy pedig a koncessziós díjból kompenzálja.
Kéri erre vonatkozóan a testület véleményét.
Kungli János:
Véleménye szerint a testület ne hárítsa át esetlegesen a lakosságra az állami támogatás kiesést,
hanem a koncessziós díj terhére vállalja át.
Bakonyi Lászlóné:
Véleménye szerint a testület ne hárítsa át esetlegesen a lakosságra az állami támogatás kiesést,
hanem a koncessziós díj terhére vállalja át.
A képviselő-tetület tagjai a szóbeli előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
91/2009./XI.18./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010.évre vonatkozóan a meg nem
ítélt állami támogatásból adódó kiesést az ivóvíz-, illetve a szennyvízcsatornaszolgáltatás
tekintetében nem kívánja a fogyasztói díjakban érvényesíteni, hanem a koncessziós djból
kívánja kompenzálni.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

8.) Napirend tárgyalása
A 7/2005./IV.25./sz. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről
és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet módosítása, a díj lakosságtól történő átvállalásáról szóló döntés
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(A rendelettervezet és az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
Mózes Marianna:
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a településen hulladékkezelési közszolgáltatást végző
Zöldfok Zrt. megküldte a 2010.évi hulladékszállítási díjainak mértékét. Ez kb. 200 e Ft
emelkedést jelent a 2009.évi árakhoz képest. Javasolja a testület tagjainak, hogy az előző
évekhez hasonlóan 100 %-os mértékben vállalja át a lakosságól a települési hulladékkezelési
díját. Sajnos azokon a településeken, ahol megállapították olyan formában a díjat, hogy a
lakosságnak kell megfizetni, ott mivel nem mindenki fizeti meg a díjat, ezért hátralék
keletkezik, amelynek behajtását a Zöldfok Zrt. a Körjegyzőségtől várja el, valamint újra
megjelennek az illegális szemétlerakóhelyek, eldobott hulladékok a községek határában. Úgy
gondolja, hogy ez senkinek sem jó.
Kungli János:
Egyetért a polgármester asszony javaslatával, a testület vállalja át 2010.évre is 100 %-ban a
lakosságtól a hulladékszállítás díját.
A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztésben, a rendelettervezetben, valamint a szóbeli
kiegészítésben foglaltakat megismerte, megtárgyalta.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
92/2009./XI.18./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2000.évi XLIII.tv. 23.§ f.) pontjában
foglaltakat figyelembe véve, a községben 2010.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
17/2009./XI.18./sz. rendelete a
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 7/2005./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 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: 52 járatnap/év
- üdülő ingatlanok esetében. 52 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 lim-lom
akció lebonyolítása.
3.) A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás 2010.évi díja:
a. ) 50 tonna éves lakossági hulladékmennyiség esetén: 1.895.000.- Ft + ÁFA
b.) A többlethulladék elszállításának díja (amennyiben a beszállított hulladék mennyisége
eltér
a
fenti
mennyiségtől,
úgy
a
különbözeti
mennyiség elszámolási díja:
9.100.- Ft/to + ÁFA

c.) Az önkormányzat képviselő-testülete a települési hulladékkezelési közszolgáltatás 2010.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:

29.300.- Ft/forduló + ÁFA

b.) Kezelés díja:

9.700.- Ft/tonna

+ ÁFA

2.§.
(1) E rendelet a kihirdetését követő 44.napon, 2010.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.
3.§.
Jogharmonizációs záradék
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfeleltetést szolgálja.
9.) Napirend tárgyalása
Község 2009.évi szociális ellátottságáról szóló beszámoló megtárgyalása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.
A képviselő-testület 6 igen szavazatal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát:
93/2009./XI.18./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község szociális ellátottságáról szóló
beszámolót megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Török Csilla körjegyző

10.)Napirend tárgyalása
2010.évi belsőellenőrzési ütemterv megtárgyalása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi)
A képviselő-testület tagjai az előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
94/2009./XI.18./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010.évi belső
ellenőrzésével a Marcali Többcélú Kistérségi Társulást bízza meg társulási megállapodás
alapján, a 2010.évi - Társulási Tanács által jóváhagyott – belső ellenőrzési ütemtervet
jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

11.)Napirend tárgyalása
Egyéb ügyek
11.1.Somogy Megyei Kéményseprő Kft. tájékoztatója
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztésben foglaltakat megismerte, megtárgyalta.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
95/2009./XI.18./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogy Megyei Kéményseprő Kft.
(7400 Kaposvár, Petőfi tér 1.) tájékoztatóját megismerte, megtárgyalta, azt tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

11.2.Rendeletek 2006/123/EK irányelvnek történő
indokolása

megfeleltetésével kapcsolatos

Előadó: Török Csilla körjegyző
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztésben foglaltakat megismerte, megtárgyalta.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
96/2009./XI.18./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete „A belső piaci szolgáltatásokról szóló
2006/123/EK irányelv”-ből fakadó egyes önkormányzati feladatok végrehatása során
felülvizsgálta azon hatályos rendeleteit.
A képviselő-testület megállapította, hogy az irányelvvel érintett rendeletek:
a.) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelés helyi közszolgáltatásáról szóló
7/2005./IV.25./sz. rendelet 3.§.(1) bekezdésének rendelkezését fenntartja, mert az érintett
szolgáltatási tevékenység nyújtásához való jogosultságot – a tevékenység sajátos természete
alapján – bizonyos szolgáltató számára tartja fenn, és záradékolása szükséges.
b.) a temetőkről és temetkezéséről 10/2005./IX.26./sz. 2.sz. melléklete az EK irányelv
15.cikk (2) g.) pontjához kapcsolódik, melyben az önkormányzat kimondja a sírhelyek
megváltásáért fizetendő díjat – a rendelkezést fenntartja, a testület továbbra is maga a
jogszabályi kereteken belül állapítja a fizetendő díj mértékét.
c.) a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
5/2007./III.26./sz. rendelet 3.§.(4) bekezdése szerint az önkormányzat címerének – az
önkormányzat és szervein kívül – használók részére engedélyhez köti, melyet a Képviselőtestület engedélyez - e rendelkezést fenntartja, mivel az önkormányzat által meghatározott
engedélyezési eljárás és a követelmény nem visszatartó erejű, és nem nehezíti meg vagy
késleltetheti indokolatlanul a szolgáltatás nyújtását.
d.) az ívóvíz 2010.évi díjáról szóló 15/2009./XI.18./sz.rendelet 3.§.-a az EK irányelv 15.cikk
(2) g.) pontjához kapcsolódik, melyben az önkormányzat kimondja, hogy az ívóvíz díjaként a
legmagasabb hatósági árat állapítja meg. E rendelkezést fenntartja.
e.) a szennyvízcsatornaszolgáltatásról szóló 16/2009./XI.18./sz. rendelet 3.§-a az EK irányelv
15.cikk (2) g.) pontjához kapcsolódik, melyben az önkormányzat kimondja, hogy az ívóvíz
díjaként a legmagasabb hatósági árat állapítja meg. E rendelkezést fenntartja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

11.3 Polgármester által átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztató
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Mózes Marianna:
Szóbeli tájékoztatást nyújt a testület tagjainak az által átruházott hatáskörben 2009.évben
hozott – elsősorban szociális ellátásokkal kapcsolatos döntéseiről.
A képviselő-testület tagjai a polgármester szóbeli előterjesztésében foglaltakat megismerte,
megtárgyalta.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
97/2009./XI.18./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a – polgármester
előterjesztését az általa a 2009.évben hozott döntésekről megismerte, megtárgyalta.

szóbeli

Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
11.4. 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

