HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1.számú
JEGYZŐKÖNYV
2010.január 22.
RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉS
HATÁROZATAI
1/2010./I.22./kt.határozat:

- 2010. január 22-i rendkívüli nyilvános
ülés napirendjének elfogadása

2/2010./I.22./kt.határozat:

- 2010.évi víz-, és csatornadíj támogatási
igény benyújtásáról döntés

3/2010./I.22./kt.határozat:

- „Margaréta” Óvoda Alapítványa pénzbeni támogatása
RENDELETEI

1/2010./I.22./sz. rendelet

- az Önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési, szociális intézményekben
fizetendő
térítési
díjakról
szóló
7/2008./V.7././sz. rendelet módosítása

1.sz

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 22-án 10,00
órakor a Községháza épületében (Hollád, Fő u.16.) megtartott rendkívüli 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.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
1/2010./I.22./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. év január hó 22.napján tartott
rendkívüli nyilvános ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
Napirend:
1.)2010.évi
víz-,
és
igény benyújtásáról döntés

csatornadíj

támogatási

Előadó: Mózes Marianna polgármester
2.) Az Önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési, szociális
intézményekben
fizetendő
térítési
díjakról
szóló
7/2008./V.7./sz. rendelet módosítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
3.) Egyéb ügyek
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
1.) Napirend tárgyalása
2010.évi víz-, és csatornadíj támogatási igény benyújtásáról döntés
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)

Mózes Marianna:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a képviselő-testület megalkotta az ívóvíz, és a
szennyvízcsatornaszolgáltatás 2010.évi díjairól rendeleteit. Abban a legmagasabb hatósági
díjat állapította meg. Holád községben az ívóvíz-, és a szennyvízcsatorna rendszer nem állami
tulajdonban, hanem önkormányzati tulajdonban van. A lakossági ívó-, és
szennyvízcsatornaszolgáltatás díjtámogatásához, hogy a lakosságnak ne a magas hatósági
díjat kelljen fizetni, az önkormányzat pályázatot kell benyújtani. A Drv. Rt koordinálja
községek pályázatait, gesztor önkormányzat Zánka önkormányzata. A testületnek határoznia
kell arról is, hogy a gesztort a gesztorsággal megbízza.
A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztésben és szóbeli kiegészítésben foglaltakat
megismerte, megtárgyalta.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
2/2010./I.22/kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 2010.évi
lakossági ívóvíz-, és csatornaszolgáltatás díjtámogatásának igénylésére. Meghatalmazza a
DRV Rt-t (Siófok, PF.59.), hogy elkészítse és benyújtsa a pályázatot a lakossági ívóvíz-, és
csatornaszolgáltatás állami támogatás elnyerése érdekében Zánka település gesztorsága
mellett.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges nyilatkozatokat.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
2.) Napirend tárgyalása
Az Önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési, szociális
fizetendő térítési díjakról szóló 7/2008./V.7./sz. rendelet módosítása

intézményekben

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
1/2010./I.22./sz. rendelete
a 7/2008./V.7./sz. rendelete
az Önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési, szociális intézményekben fizetendő
térítésí díjakról módosításáról

Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló többszörösen módosított 1993.évi III.tv. 92/B.§. (1) bekezdése, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló módosított
29/1993./II.17./Korm.rendelet alapján - figyelemmel a közoktatásról szóló 1993.évi
LXXIX.tv. 115.§.(3) bekezdésére – az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
A 7/2008./V.7../sz. rendelete 1.sz. melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési, szociális intézményekben fizetendő
térítési díjakról szóló 7/2008./V.7./sz. rendeletéhez
A nevelési-oktatási intézményekben nyújtott ellátások intézményi térítési díjai
Ellátás megnevezése
Gyermekek napközbeni
ellátás
a.) Napközi Otthonos
- óvodás
- felnőtt étkezők
b.) Általános Iskola
- napközi
- menza:
- felnőtt étkezők:

Nyersanyagnorma
(Ft)

Rezsi
költség
(Ft)

Térítési díj Ft/fő/nap
(nyersanyagnorma+
rezsiköltség+ÁFA (Ft)

220.225.-

255.-

220.- +ÁFA
480.- + ÁFA

285.173.225.-

255.-

285.- + ÁFA
173.- + ÁFA
480.- + ÁFA

2.§.
(1)
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, az 1.§.-ban foglalt rendelkezéseket 2010.
hó február hó 1.napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak
szerint.
3.)Napirend tárgyalása
Egyéb ügyek
3.1. “Margaréta” Óvoda Alapítványa pénzbeni támogatása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
Mózes Marianna:
Javasolja 20.000.- Ft pénzbeni támogatás megállapítását.

A képviselő-testület 6igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát:
3/2010./I.22./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a “Margaréta” Óvoda Alapítvány
Balatonszentgyörgy, Csillagvár u.4. pénzbeni támogatás iránti kérelmét megismerte,
megtárgyalta, a kérelmező részére a 2010.évi költségvetési kiadásai terhére 20.000.- Ft
támogatást állapít meg.
Felkéri a pénzügyi előadót a megállapított támogatás átutalására.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Egyéb napirend és hozzászólás nem lévén Mózes Marianna polgármester a képviselő-testület
rendkívüli nyilvános ülését berekeszti.

k.m.f.t.
Mózes Marianna
polgármester

Török Csilla
körjegyző

