HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2.számú JEGYZŐKÖNYV
2010.február 24.
NYILVÁNOS ÜLÉS
HATÁROZATAI
4/2010./II.24./kt.határozat:

- 2010. február 24-i ülés napirendjének elfogadása

5/2010./II.24./kt.határozat:

- Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása

6/2010./II.24./kt.határozat:

- Polgármester részére cafetéria keret megállapítása

7/2010./II.24./kt.határozat:

- Körjegyzőség 2010.évi költségvetésének jóváhagyása

8/2010./II.24./kt.határozat:

- 2010.évi közfoglalkoztatási terv elfogadása

9/2010./II.24./kt.határozat:

- Orvosi ügyeleti óradíj emelésének és az indokolatlan hívások esetében fizetendő díj bevezetésének elutasítása

10/2010./II.24./kt.határozat:

- Marcali Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása

11/2010./II.24./kt.határozat:

- Holládi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal
kötendő együttműködési megállapodásról döntés

12/2010./II.24./kt.határozat:

- Balatonberényi Óvoda „Dobó István Általános
Iskola és Óvoda tagintézményévé válásának ügye

Zárt ülésen:
13/2010./II.24./kt.határozat:

- Kisebbségi Önkormányzati Választásokra Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
RENDELETEI

2/2010./II.24./sz.rendelet:

- Az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről

3/2010./II.24./sz. rendelet:

- A köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának
egyes kérdéseiről és a köztisztviselőt megillető juttatásokról és támogatásokról

4/2010./II.24./sz.rendelet:

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

2.sz

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-én 9,30
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:
4/2010./II.24./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. február 24-i ülésén az alábbi
napirendet tárgyalja:
Napirend:
1.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása, az Önkormányzat
2010.évi költségvetéséről rendeletalkotás, Körjegyzőség 2010.évi
költségvetésének jóváhagyása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
2.) Rendeletalkotás a köztisztviselők juttatásairól
Előadó: Török Csilla körjegyző
3.) A települési hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
4.) Egyéb ügyek
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
1.) Napirend tárgyalása
Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása, az Önkormányzat 2010.évi
költségvetéséről rendeletalkotás, Körjegyzőség 2010.évi költségvetésének jóváhagyása
Előadó: Mózes Marianna polgármester

(Az írásos előterjesztések és a rendelettervezet 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:
5/2010./II.24./kt.határozat:
a.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2010.év január hó 1.napjától a
költségvetési rendelettervezet Képviselő-testület elé terjesztéséig beszedett bevételeket 2.972
e Ft-ban, a teljesített kiadásokat 4.216 e Ft-ban hagyja jóvá.
b.)A beszedett bevételek és a teljesített kiadások a 2010.évi költségvetési rendelettervezetbe
beépítésre kerültek.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Török Csilla:
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a képviselő-testület hatáskörébe tartozik a polgármester
cafetéria keretének a megállapítása. A foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármesterre
vonatkoznak az 1992.évi XXIII.23. tv. bizonyos rendelkezései, amelyet a Pptv. felsorol. A
jogszabály módosítás az alanyi jogon járó juttatásokat megkurtította. Belépett helyette a
cafetéria. A képviselő-testület hagyja jóvá a cafetéria keretet. A köztisztviselői illetményalap
minimum 5-szöröse és 25-szöröse közötti összegben lehet megállapítani. A körjegyzőséget
fenntartó polgármesterek egyeztetése alapján a köztisztviselők esetében az 5-szörös, azaz
bruttó 193.250.- Ft keretösszeg került a Körjegyzőség költségvetésébe beépítésre. Ezen
juttatás megilleti a polgármestert is. Az igénybevétellel kapcsolatos részletszabályokat a
körjegyző által kiadandó Egységes Közszolgálati Szabályzat tartalmazza.
Előzetesen egyeztetett az Ügyrendi Bizottsággal, kéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy
javaslatát tegye meg.
Mózes Marianna polgármester az ülés vezetését átadja Gaál József alpolgármester
részére személyes érintettsége miatt, és bejelenti, hogy a szavazásban nem vesz részt. Az
ülés továbbra is határozatképes, az ülés folytatódik.
Gaál József alpolgármester az ülés vezetését átveszi.
Bakonyi Lászlóné képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke:
Az Ügyrendi Bizottság Mózes Marianna polgármester részére a 2010.évre vonatkozóan a
kösztisztviselői minimum illetményalap 5-szörösének megfelelő, azaz bruttó 193.250.- Ft
cafetéria keretet javasol megállapítani.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
6/2010./II.24./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mózes Marianna polgármester részére
2010.évben bruttó 193.250.- Ft (a köztisztviselői minimum illetményalap ötszörösének
megfelelő) cafetéria juttatást állapít meg a 2010.évi költségvetési kiadásai terhére. A
polgármester cafetéria keretének felhasználására – mivel foglalkoztatási jogviszonyban lévő
polgármester – a köztisztviselőkre vonatkozó , a körjegyző által kiadott – a
Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és Vörs Községek Körjegyzősége Egységes Közszolgálati
Szabályzatában foglaltakat kell alkalmazni.
Határidő: azonnal
Felelős: Gaál József alpolgármester
Gaál József alpolgármester az ülés vezetését visszaadta Mózes Marianna polgármester
részére, az ülés továbbra is határozatképes, folyatódik.
Mózes Marianna:
Tájékoztatja a testületet, hogy a hogy a Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és Vörs Községek
Körjegyzősége költségvetését a 4 község polgármestere a körjegyző közreműködésével
egyeztette. A Körjegyzőség költségvetése a gesztor önkormányzat költségvetésében
elkülönítetten szerepel. Javasolja a testületnek, hogy a költségvetést hagyja jóvá. A “Dobó
István” Általános Iskolát és óvodát társulásban fenntartó képviselő-testületek a társulási
megállapodásban, az iskola költségvetésének elfogadását a Társulási Tanácsra ruházták át
azzal, az elfogadott költségvetés a Balatonszentgyörgyi gesztor önkormányzat
költségvetésében elkülönítetten szerepel. A testület tájékoztatása érdekében szóban
tájékoztatást nyújt az iskola költségvetéséről, a társulási tanács 2010. február 23-án tárgyalta.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
7/2010./II.24./kt.határozat:
a.)Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszentgyörgy-HolládTikos és Vörs Községek Körjegyzősége 2010.évi költségvetését megismerte, megtárgyalta,
azt jóváhagyólag elfogadja.
b.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester szóbeli
tájékoztatását a társulásban fenntartott általános iskola és óvoda költségvetésével
kapcsolatosan tudomásul veszi.
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
2/2010./II.24./sz .rendelete az
Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testületének (a továbbiakban: képviselőtestület) az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.törvény (a továbbiakban: Áht.) 65.§.ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Hollád Község Önkormányzata (a
továbbiakban: önkormányzata) 2010.év költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
I.fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.§.
(1)A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire terjed
ki.
(2)A Holládi Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését a gazdálkodás szabályairól,
kisebbségi önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló 3/2010./II.24./CKÖ határozata
tartalmazza. E rendeletbe a kisebbségi Önkormányzat költségvetése számviteli, elszámolási
szempontból épül be.
(3)E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében
minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden
támogatásban részesülőkre.
Címrend
2.§.
(1)A Képviselő-testület az Áht. 67.§.(3) bekezdése alapján a címrendet e rendelet
1.sz..melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A költségvetés címrendjében a működési költségvetésben az önkormányzat önálló címnek
minősül.
(3)A működési költségvetésen belül önálló alcímek a kötelező és nem kötelező
önkormányzati feladatok.
(4)A jogcímcsoporton belüli előirányzatcsoportok a működés, felhalmozás.
(5)Az előirányzatcsoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak.
(6)A felújítások összessége együtt alkot címet. A felújítási cím európai uniós és nem európai
uniós támogatásból megvalósuló alcímekre tagozódik. Az alcímeken belüli jogcímcsoportok a
kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújításokat foglalják
magukban. A jogcímcsoportokon belül az egyes feladatok soronként megjelöltek.

(7)A fejlesztési feladatok összessége alkot címet. A fejlesztési cím európai uniós és nem
európai uniós támogatásból megvalósuló alcímekre tagozódik. Az alcímeken belüli
jogcímcsoportok a kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó
fejlesztéseket foglalják magukban. A jogcímcsoportokon belül az egyes feladatok soronként
megjelöltek.
(8)Az egyéb kiadások önálló címet képez, amely önkormányzati kötelező és nem kötelező
feladatokat magában foglaló alcímekre, az alcímeken belül közvetlen és közvetett
támogatások jogcímcsoportokra oszlik.
(9) A Holládi Cigány Kisebbségi Önkormányzat önálló címet alkot.
II.fejezet
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2010.évi költségvetése
3.§.
(1)A Képviselő-testület az önkormányzat 2010.évi költségvetésének
a.)tárgyévi költségvetési bevételét
aa)működési célú bevételét
ba)felhalmozási költségvetési bevételét
b.) tárgyévi költségvetési kiadását
ba)működési célú kiadását
- személyi jellegű
-munkaadókat terhelő járulékok
- dologi jellegű kiadások
- ellátottak pénzbeli juttatásai
- speciális célú támogatások
- szociális segélyeket
- átadott pénzeszközöket
bb)felhalmozási költségvetési kiadását
- beruházások előirányzata
- felújítások előirányzata

37.787 e Ft-ban
23.316 e Ft-ban

43.649 e Ft-ban
9.767 e Ft-ban
1.948 e Ft-ban
8.216 e Ft-ban
0 Ft-ban
0 Ft-ban
15.646 e Ft-ban
8.265 e Ft-ban
23.316 e Ft-ban
16.735 e Ft-ban
6.581 e Ft-ban

összegben állapítja meg.
c.)költségvetési hiányát
ca)működési költségvetési hiányát
d.)előző év tervezett pénzmaradványát
da)a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát

6.055 e Ft-ban
6.055 e Ft-ban
0 e Ft-ban
0 e Ft-ban

e.)finanszírozási célú műveletek bevételét
ea) e.) pontból a működést szolgáló finanszírozású célú
műveletek bevételét

6.055 e Ft-ban
6.055 e Ft-ban

állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket
és kiadásokat 2/a.sz., az önkormányzat működési bevételét és kiadását összesítve a 2/b.
melléklet, a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2/c. melléklet szerint jóváhagyja.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására az Áht. 8/A.§.(3)
bekezdés a)-b) pontjában meghatározottak szerinti finanszírozási műveletek kiadásait
működésre tervezett igénybevétel szerinti tagolásban a 3. számú melléklet szerint hagyja
jóvá.
(4)A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 4.sz. melléklet
szerint hagyja jóvá.
(5)A Képviselő-testület az a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat
alkalmazó egyéb jogi személyek költségvetési keretét a 5.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6)A Holládi Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlegét a 6.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
4.§.
A Képviselő-testület az önkormányzat 3.§. (1) bekezdés a.) pontjában megállapított bevételeit
forrásonként a 7.számú melléklet szerint hagyja jóvá.
5.§.
A Képviselő-testület az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt
előirányzatonként részletezve a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
6.§.
A Képviselő-testület a felújítási címet a címrendről szóló 2.§.(8) bekezdésében megjelölt
bontásban a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
7.§.
A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásai címet a címrendről szóló 2.§. (9)
bekezdésben megjelölt bontásban a 10.számú melléklet szerint hagyja jóvá.
8.§.
A képviselő-testület az önkormányzat 2010.évi
a.) általános tartalékát
b.) működési céltartalékát

0 Ft-ban,
0 Ft-ban,

c.) felhalmozási céltartalékát
ca) felújítási céltartalékát
0 Ft-ban
cb) beruházási céltartalékát 0 Ft-ban

0 Ft-ban,

hagyja jóvá.
9.§.
A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát szakfeladatonként, a 10.§.ban foglaltak kivételével a 5. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
10.§.
A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát az 5. számú
mellékletben a közfoglalkoztatottak létszámelőirányzat sorban meghatározottak szerint
hagyja jóvá.
11.§.
A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait – amelyet a Képviselő-testület a
költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint
állapított meg - a 11.számú melléklet tartalmazza.
12.§.
A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és
összesítve a 12.számú melléklet szerint hagyja jóvá.
13.§.
A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel,
mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe
véve –együttesen egyensúlyban a 4.számú melléklet tartalmazza.
14.§.
A Képviselő-testület a 2010.év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről
készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 13.számú melléklet szerint hagyja jóvá.
15.§.
Az Önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást a 14.számú
melléklet I.részében, a közvetett támogatásokat 14. számú melléklet II. részében foglaltak
szerint jóváhagyja.
16.§.
A Képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról, - amelyeket nem
a helyi önkormányzati, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek útján végeztet –
a 14.számú melléklet I.részében foglaltaknak megfelelően döntött.

17.§.
A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló
programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen
projektekhez történő hozzájárulásokat a 15.számú melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetési hiány finanszírozásának módja
18.§.
(1) Az önkormányzat keresi az évközbeni pályázati lehetőségeket a működési célú hiány
csökkentésére, pályázatot nyújt be az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került
önkormányzatok pénzügyi támogatása elnyerésére.
(2)A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető bankkal a bankszámlaszerződésben rögzített 2010.évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben a likviditási
helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér hitel felvételére.

19.§.
(1)A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület
pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2)Az (1)bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi
műveletek lebonyolítását 15.000 e Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe
utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen
tájékoztatást ad.
(3)A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a
képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
III.fejezet
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
Általános végrehajtási szabályok
20.§.
(1)A helyi önkormányzat és a Körjegyzőség között létrejött megállapodás alapján a helyi
önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő
Körjegyzőség.
(2)A helyi önkormányzat, és a helyi kisebbségi önkormányzat között létrejött megállapodás
alapján a helyi kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési
szervként működő Körjegyzőség.

21.§.
A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
22.§.
(1)A kisebbségi önkormányzat költségvetése kizárólag a kisebbségi önkormányzat határozata
alapján módosítható.
(2)A kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatában foglaltakra vonatkozóan a
települési önkormányzat képviselő-testülete nem rendelkezik döntési jogosultsággal.
(3)A költségvetés tervezetének összeállítása és a költségvetési rendelet megalkotása során a
helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzatok együttműködésére vonatkozó
részletes szabályokat és eljárási rendet –az Ámr. 37.§.(4) bekezdésében foglaltak figyelembe
vételével – a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat megállapodásban
rögzíti.
Előirányzatok megváltoztatása
23.§.
(1) A helyi önkormányzat a költségvetését, a rendeletének módosításával megváltoztathatja.
Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési
törvényben felsorolt -, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó
előirányzatokat.
(2)Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet,vagy
elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a
polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület az első negyedév
kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési
beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott
határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő
módosításáról.
24.§.
(1)Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2)Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az
elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése
körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(3)A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között
átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a
költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

25.§.
(1)A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év
közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat
költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(2)A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül
különösen: a tervezett saját bevételek I.félévi teljesítése 50 %-os elmaradást mutat.
Költségvetési szervek pénzmaradványa
26.§.
A helyi önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje
27.§.
(1)A Képviselő-testület a községben működő egyesületek támogatásának elbírálásával
kapcsolatos hatáskörét nem ruházza át.
(2)A támogatási kérelem, pályázat (a továbbiakban együtt: támogatási igény) minden év
október 31-ig folyamatosan nyújtható be.
(3)A képviselő-testület a támogatási igény benyújtását követő első képviselő-testületi ülésén,
de legkésőbb a 90.dik napon belül dönt. A döntést követő 10 munkanapon belül a támogatási
igénylőt értesíti határozatáról.
(4)A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt. A támogatási
szerződésben rögzíteni kell legalább az Ámr. 112.§.(6) bekezdésében foglalt feltételeket.
(5)A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 8 munkanapon belül
kerül sor.
(6)A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást odaítélő
bizottság felé.
(7)A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított
számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás
folyósítását követő év június hó 30.napjáig köteles eleget tenni.
(8)A Képviselő-testület három évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési
tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások
felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(9)Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan
felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.

(10)Amennyiben az önkormányzati támogatás csoportmentességi rendelet, illetve a csekély
összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendelet hatálya alá tartozik, a támogatás
folyósítását megelőzően a támogatási szerződést az Európai Közösséget létrehozó Szerződés
87.cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a
regionális támogatási térképről szóló 85/2004./IV.19./Korm.rendelet 7.§.(1) bekezdése
alapján előzetesen be kell jelenti a pénzügyminiszternek.
IV.fejezet
LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS
28.§.
A Képviselő-testület a a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994.évi LIXV.törvény 13.§.(1) bekezdése
értelmében a főállású polgármester részére, az őt is megillető köztisztviselőknek járó cafetéria
juttatást az Önkormányzat cím Személyi juttatások kiemelt előirányzaton belül nem
rendszeres személyi juttatás részeként azon belül 193 e Ft-ban állapítja meg. A megállapított
összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magában foglalja.

V.fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
29.§.
(1)E rendelet a kihirdetése napján, 2010. év február hó 24.napján lép hatályba.
(2)A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett
intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadásai előirányzatokon belül a kiadások
arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek
és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(3)A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak
szerint.

3.)Napirend tárgyalása
Rendeletalkotás a köztisztviselők juttatásairól
Előadó: Török Csilla körjegyző
(Az írásos előterjesztés és a rendelettervezet jelen jkv. mellékletét képezi.)
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2010./II.24./sz. rendelete
a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről és a köztisztviselőt
megillető juttatásokról és támogatásokról
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló –
többször módosított – 1992.évi XXIII.tv. (a továbbiakban: Ktv.) 4.§.-a alapján
Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és Vörs Községi Önkormányzatok Körjegyzősége
köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről és a köztisztviselőt
megillető juttatásokról és támogatásokról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet személyi hatálya
1.§.
(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és Vörs Községi
Önkormányzatok Körjegyzősége (a továbbiakban: Körjegyzőség) közszolgálati
jogviszonyában álló valamennyi köztisztviselőre, függetlenül a foglalkoztatás jellegétől.
(2) A rendelet 4.§.(1) bekezdésében, 11.§. és 12.§.-ában meghatározott szabályokat a
foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármesterre is alkalmazni kell.
(3) A határozott idejű közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott köztisztviselőket a
juttatások időarányosan illetik meg.
(4) A részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőket az e rendeletben szabályozott
jogosultságok munkaidő arányosan illetik meg.
(5) A rendelet 15.§.-ában meghatározott szociális támogatások azokat a nyugállományú
köztisztviselőket illetik meg, akik a körjegyzőségtől, illetve jogelőd szervezetétől kerültek
nyugállományba.
Illetményrendszer
2.§.
(1) A köztisztviselők illetményalapját a Ktv. 43.§.(1) bekezdésében meghatározottak alapján
kell megállapítani.
(2) A körjegyző, mint a hivatal vezetője át nem ruházható hatáskörében a megállapított
személyi juttatások előirányzatán belül a Ktv. 34.§.(1) bekezdésében meghatározott
teljesítményértékeléstől függően a köztisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz
tartozó alapilletményét legfeljebb 30 %-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20 %-kal
csökkentett mértékben állapíthatja meg.

Teljesítménykövetelmény, teljesítményértékelés, Közszolgálati Szabályzat
3.§.
(1) A hivatal köztisztviselőinek, szerződéses munkavállalóinak jogai és kötelezettségeit, velük
szemben támasztott követelményeket, továbbá a támogatások és juttatások igénybevételének,
elszámolásának rendjét a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény, és e rendelet alapján a
körjegyző Közszolgálati Szabályzatban teszi közzé.
(2) A köztisztviselők teljesítményértékelését a Közszolgálati Szabályzat mellékletét képező
teljesítmény-értékelési rend szerint kell végezni.
(3) A teljesítménykövetelmények alapját képező célok:
-

-

az ügyfelekkel empatikus, udvarias, tisztessége, a jogszabályoknak megfelelő,
pártatlan eljárás és kulturált magatartás
a köztisztviselő feladatkörébe tartozó ügyek – az anyagi és az eljárási jogszabályoknak
megfelelő magas színvonalú intézése
a vezetők által a feladatok elvégzésére kitűzött és az ügyintézési határidők betartása
a társhatóságok munkájának és munkatársainak segítése
a képviselő-testület, a bizottságának(ainak), a képviselők munkájának segítése,
részükre a megfelelő és pontos tájékoztatás adása, adatok szolgáltatása
a szolgálati ás az államtitok betartása
a köztisztviselő munkakörét az eljárást szabályozó általános eljárási és anyagi
jogszabályok maradéktalan betartásával köteles ellátni
ismeretek bővítése érdekében a szakmai képzettség, vizsgák megszerzése, az előírt,
vagy az engedélyezett értekezleteken való megjelenés, arra felkészülés, az új
jogszabályok, jogszabályi változások, feladatkörbe tartozó Alkotmánybírósági
határozatok, a Legfelsőbb Bírósági jogegységi döntések ismerete, az eljárások
értelmezése tárgyában kiadottak, szakmai kiadványok rendszeres tanulmányozása,
azoknak a munkában történő hasznosítása
a hivatal összapparátusi feladataiban harmonikus és felelősségteljes együttműködés a
szervezeti egységes vezetői és dolgozó között.
A juttatások és a támogatások fedezete
4.§.

(1) A Cafetéria-juttatásra adott évben kifizethető keretösszegeket a képviselő-testület a
költségvetési rendeltében – a Ktv. 49/F.§.(4) bekezdése figyelembe vételével –állapítja meg.
(2) A hivatal költségvetésében szociális és kegyeleti támogatások céljára fedezetet kell
biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel, és nem csoportosítható át.
A szociális keretet konkrét – támogatási formánként kell megállapítani.
5.§,
A juttatások és támogatások fedezete
(1) Ha az adott költségvetési évre a képviselő-testület:

a. juttatásokra előirányzatot nem állapított meg, vagy
b. a juttatásokra és/vagy támogatásokra megállapított keret kevésnek bizonyul,
körjegyző év közben pótelőirányzatot kérhet. A képviselő-testület e kérésnek a
költségvetési rendelete módosításával tehet eleget.
(2)A jóváhagyott előirányzat adott évi felhasználatlansága miatt keletkező pénzmaradvány a
következő évben a képviselő-testület döntése alapján – meghatározott mértékben és arányban
– használható fel az a rendelet tárgyát képező juttatásokra és támogatásokra.
(3) A körjegyző felelős az e rendeletben szabályozott juttatások és támogatások fedezetéül
szolgáló:
a. előirányzatok költségvetési rendelet-tervezetben való megalapozott, reális igényekhez igazodó szerepeltetésért, valamint
b. a jóváhagyott előirányzatok szerinti gazdálkodásért.
A juttatások és a támogatások fedezetére szolgáló keret felhasználása
6.§.
(1)
A juttatások fedezetéül szolgáló keretet az e rendeletben meghatározott, valamint a
Közszolgálati Szabályzatban meghatározott módon kell felhasználni.
(2) A támogatások fedezetéül szolgáló keretet az igénylés, kérelem beérkezésének
sorrendjében kell felhasználni.
(3) A keret kimerülését követő igényeket, kérelmeket – nyilvántartásba vételt követően – el
kell utasítani.
(4) Ha év közben a képviselő-testület a juttatások, és támogatások fedezetéül pótelőirányzatot
állapít meg, akkor a felhasználás során előnyben kell részesíteni – a 6.§.(2) bekezdésében
meghatározott – nyilvántartásában már szereplő igényeket.
(5) Az egyes juttatásokról és támogatásokról évenként elkülönített nyilvántartást kell vezetni.
A juttatásokkal és a támogatásokkal kapcsolatos körjegyzői feladatok
7.§.
A körjegyző a személyi ügyekkel foglalkozó személy útján a juttatásokkal kapcsolatban
köteles intézkedni:
a. a juttatások körültekintő felhasználásának biztosításáról
b. a foglalkoztatott köztisztviselők szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kíséréséről
c. az egyes juttatásokra való jogosultság megállapításáról
d. az egyes megítélt juttatások folyósításáról
8.§.
A körjegyző a támogatásokkal kapcsolatban a következő feladatokat látja el:

- a körjegyző köteles intézkedni a szociális támogatások körültekintő felhasználásának
biztosítására, a nyugállományú köztisztviselők szociális helyzetének folyamatos figyelemmel
kísérésére, az igényjogosultság megállapítására és a támogatások folyósítására személyi
ügyekkel foglalkozó személy útján.
A köztisztviselők díjazása
Illetménykiegészítés
9.§.
A képviselő-testületek egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű
köztisztviselőnek, valamint valamennyi köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapítanak
meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a.
Képzettségi pótlék
10.§.
(1) A Ktv. 48/A.§. alapján a hivatali szervezet vezetője – a Hivatal személyi juttatása
előirányzata terhére – a törvényben meghatározott esetekben és mértékben képzettségi
pótlékot állapíthat meg.
(2)
A képzettségi pótlékra jogosító munkakörök és képzettségek felsorolását a Hivatal
Ügyrendjének melléklete tartalmazza.
Egyéb juttatások
Egészségügyi juttatás
11.§.
A köztisztviselő jogosult a munkavégzéshez (olvasáshoz, számítógép használatához)
szükséges szemüveg költségeinek megtérítésére. A támogatás kétévenként egy alkalommal
vissza nem térítendő támogatásként nyújtandó. A támogatás éves keretét a körjegyzőség
költségvetésében kell meghatározni.
12.§.
Illetményelőleg
A legalább egy éves hivatali közszolgálati jogviszonnyal rendelkező köztisztviselőnek –
átmeneti anyagi gondjai enyhítésére – írásos kérelmére adómentes illetmény előleg kifizetése
engedélyezhető, évente egy alkalommal, melyet az adott gazdasági év végéig vissza kell
fizetni.
Szociális támogatás
13.§.
(1) A köztisztviselő, ha olyan rendkívüli élethelyzetbe kerül, amikor megélhetése
veszélyeztetetté válik, szociális támogatásban részesíthető (rendkívüli munkáltatói segély).

(2) A megélhetés veszélyeztetettsége nélkül is támogatásban részesíthető a köztisztviselő
a) a saját háztartásában élő, alap-, közép-, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali
tagozatán tanuló gyermek/ei/ után (beiskolázási támogatás)
b) a Ptk. 685.§.-ában felsorolt közeli hozzátartozója halála (temetési segély)
esetén.
(3)
Szociális támogatásra a fenntartó önkormányzatok anyagi helyzetük függvényében
biztosítanak előirányzatot.
Kegyeleti támogatás
14.§.
(1) A Ktv. 49/M.§.-a szerint: „az elhunyt köztisztviselőt a hivatali szerv vezetője a
közszolgálat halottjává nyilváníthatja.§.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv a közszolgálat halottjává nyilvánított személy
temetési költségeit részben, vagy egészben átvállalja. A fenntartó önkormányzatok ennek
fedezetét a döntésnek megfelelően a Hivatal költségvetésében biztosítják.
Nyugállományú köztisztviselők támogatása
15.§.
Nyugállományú köztisztviselő a szociális helyzetére figyelemmel, rászorultság alapján
pénzbeli vagy természetbeni támogatásban részesíthető.
A pénzbeli és természetbeni támogatások:
a) eseti szociális segély,
b) temetési segély
16.§.
A 15.§.-ban meghatározott támogatásokra vonatkozó közös eljárási szabályok:
a) támogatás a szociálisan rászorult személy írásbeli kérelme alapján adható
b) a támogatás adható kérelem nélkül is, hivatalból, ha az érintett személy támogatása
indokolt.
c) az érintett kötelezhető személyi jövedelme helyzete igazolására, ha az, az adott
támogatási formánál a folyósítás feltétele teljesülése megítéléséhez szükséges. A
jövedelmi állapot igazolásának elmaradása esetén a támogatás nem folyósítható.
d) a támogatásra való jogosultságot a körjegyző e rendelet alapján állapítja meg. A
támogatás megítéléséről, illetve a kérelem elutasításáról az érintetteket írásban értesíti.

17.§.
(1) Eseti szociális segély adható annak a nyugdíjas köztisztviselőnek:
a) akinek havi átlagjövedelme (legalább 6 hónap átlagában) nem éri el az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, és
b) átmenetileg a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy
időszakosan létfenntartási gondokkal küzd. Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe kerülés, illetve létfenntartást veszélyeztető indok lehet például:
- egészségügyi állapottal kapcsolatos kiadások (pl. gyógyszer kiadások, gyógykezelés
költségei) stb.
(2) Az átlagjövedelmet a jövedelmet egyértelműen igazoló okmányokkal – pl.
nyugdíjszelvénnyel, folyószámla kivonattal, munkáltatói igazolással stb. – kell bizonyítani.
18.§.
Eseti szociális segély
(1) Az eseti szociális segély évente egy alkalommal adható, maximum a mindenkori
illetményalap 50 %-ának megfelelő összegben.
(2) Segély adott évben csak akkor állapítható meg, ha annak kifizetéséről még tárgyévben
gondoskodni lehet.
(3)A segélyt, a támogatást megítélő okirat alapján a hivatal pénzügyi szervezete közvetlenül a
pénztárból készpénzben, vagy a kérelmező kérésére a segélyt postai utalvánnyal fizeti ki.
(4)
A segélyt a megítélésétől számított 5 napon belül, illetve a megítélés évében kell
kifizetni.
19.§.
Temetési segély
(1)

Temetési segély adható annak a nyugdíjas köztisztviselőnek,

a) aki meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt
köteles ,vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a
saját létfenntartását veszélyezteti, és
b) akinek havi jövedelme – legalább 6 hónap átlagában – nem éri el az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.
(2)A havi átlagjövedelmet, a jövedelmet egyértelműen igazoló okmányokkal – pl.
nyugdíjszelvénnyel, folyószámla kivonattal, munkáltatói igazolással, - stb. kell bizonyítani.
(3)Temetési segély nem adható annak a nyugdíjas köztisztviselőnek, aki az önkormányzat
szociális ellátásokról szóló helyi rendelete alapján ugyanazon temetési költségek tekintetében:
- temetési segélyben részesült, illetve
- ilyen segély iránt kérelmet nyújtott be addig, amíg a kérelmet vissza nem vonja, illetve
kérelme elutasításra nem kerül.

(4)A temetési segély mértéke maximum a mindenkori illetményalap 100 %-a.
(5) A temetési segélyt, a támogatást megítélő okirat alapján a hivatal pénzügyi szervezete:
- közvetlenül a pénztársból készpénzben fizeti ki, vagy
- a kérelmező kérésére a segélyt postai utalvánnyal fizeti ki, vagy
- a kérelmező kérésére, a bankszámlájára utalja.
(6) A segélyt a megítélő határozat meghozatalát követően haladéktalanul ki kell fizetni.
(7) A tárgyévben csak úgy lehet támogatást megítélni, ha annak kifizetéséről adott évben
gondoskodni lehet.
Vegyes és záró rendelkezések
20.§.
(1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ktv. előírásai az irányadók.
(2)
E rendeletben meghatározott szociális és egyéb juttatások mértékét – a fenntartó
önkormányzatok által a Hivatal költségvetésében jóváhagyott előirányzatra figyelemmel –
feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a körjegyző az
egységes közszolgálati szabályzatban állapítja meg.
(3) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a 4.§. (1) bekezdésében foglaltakat
azonban 2010. január 1-től alkalmazni kell. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a
7/2001./X.17./sz. rendelet hatályát veszti.
(3)
A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben határozottak
szerint.
3.)Napirend tárgyalása
A települési hulladékkezelési

közszolgáltatásról

szóló

rendelet

módosítása

Előadó: Mózes Marianna polgármester
(A rendelettervezet jelen jkv. mellékletét képezi.)
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2010./II.24./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 I.c.) pontja helyébe az alábbi az alábbi
rendelkezés lép:
c.) Az önkormányzat képviselő-testülete a települési hulladékkezelési közszolgáltatás 2010.évi
díjának megfizetése alól a község területén az ingatlantulajdonosokat – ide nem értve a
gazdálkodó szervezeteket - mentesíti, A képviselő-testület a díj mértékét - hivatkozva a
2000.évi XLIII.tv. 23.§ f.) .-ában foglaltakra - 100 %-os mértékben átvállalja, ezáltal a
közszolgáltatás ingyenességét biztosítja és negyedéves bontásban a közszolgáltató részére
megfizeti.
A gazdálkodó szervezetekre a rendelet 2.§.-ában foglaltak az irányadóak a díjfizetésre
vonatkozóan, kötelesek a szolgáltatóval egyedi közszolgáltatási szerződést megkötni.
2.§.
A R. 2.sz. melléklet III.pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„III.
Ürítési díjak 2010.évre vonatkozóan
a.) 60 literes edényzet esetében:
b.) 110-120 literes edényzet esetében:
c.) 240 literes edényzet esetében:
d.) 1100 literes edényzet esetében:

113.- Ft/ürítés + ÁFA
226.- Ft/ürítés + ÁFA
452.- Ft/ürítés + ÁFA
2.260.- Ft/ürítés + ÁFA

Az ürítési díjak község területén lévő ingatlantulajdonosok – ide nem értve a gazdálkodó
szervezeteket – nem alkalmazhatóak.
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2010.évre vonatkozóan kell
alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak szerint.
4.)Napirend tárgyalása
Egyéb ügyek
4.1. 2010.évi közfoglalkoztatási terv jóváhagyása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
Mózes Marianna:
Röviden ismerteti a közfoglalkoztatási tervet.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát:
8/2010./II.24./kt.határozat:
a.)Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993.évi III.tv. 37/A.§.(2)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően – figyelembe véve a Munkaügyi Központ véleményét
– a 2010.évi közfoglalkoztatási tervét elfogadja.
A Képviselő-testület az elfogadott Közfoglalkoztatási tervet a Magyar Államkincstárnak
megküldi.
b.)Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közcélú foglalkoztatás keretében
foglalkoztatott személyek feletti munkáltatói és egyéb munkáltatói jogok gyakorlásával,
valamint a munkaszerződések aláírásával a polgármestert megbízza.
c.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Marcali Kistérségi
Többcélú társulását a közcélú foglalkoztatás adminisztratív feladatainak ellátására, az aktív
korúak ellátására jogosultak részére szervezett munka koordinálására, felügyeletére, a
foglalkoztatottakkal és a foglalkoztatókkal való kapcsolattartásra.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
4.2. Orvosi ügyeleti díj emeléséről, indokolatlan hívások miatti díj bevezetéséről való
döntés
Előadó: Mózes Mariann polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
A képviselő-testület tagjai az előterjesztésben foglaltakat megismerte, megtárgyalta.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát:
9/2010./II.24./kt.határozat:
a.)Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Kistérség által fenntartott
Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ vezetőjének – Többcélú társulás 2010. február
12-i ülésén tett előterjesztését az orvosi ügyeletet ellátó orvosok óradíjának 100 Ft-al történő
megemeléséről megismerte, megtárgyalta, azzal NEM ért egyet, nem fogadja el.
b.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Kistérségi Társulás
Társulásai Tanácsa javaslatát, mely szerint az orvosi ügyelet indokolatlan igénybe vételének
szankcionálására esetenként 1.000.- Ft-os díj kerüljön bevezetésre megismerte, megtárgyalta,
azzal NEM ért egyet, nem fogadja el.

c.)A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az a.) és b.) pontban hozott döntéseiről a
Marcali Kistérség Többcélú Társulását tájékoztassa, a megállapodás aláírására a
polgármestert és a körjegyzőt felhatalmazza.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
4.3. Marcali Kistérségi Többcélú Társulási Megállapodás módosítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester:
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
Mózes Marianna:
Csömend és Nikla község jelezte, hogy családsegítés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás,
valamint a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait nem a Többcélú Kistérségi Társulás által
fenntartott Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központon keresztül kívánja ellátni. Ezért
szükségessé vált a Társulási Megállapodás módosítása.
Valamint már az anyag kiküldése után jelezte feléje a Marcali Többcélú Kistérségi
Társulásának munkaszervezete, hogy szintén módosítani kellene a Társulási Megállapodást
annak vonatkozásában, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátási területe kibővül
Balatonberény, Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonszentgyörgy, Vörs, Tikos és
Hollád településekkel.
A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztésben és a szóbeli kiegészítésben foglaltakat
megismerték, megtárgyalták.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
10/2010./II.24./kt.határozat:
a.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Kistérségi Többcélú
Társulási Megállapodás módosítását megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.
A képviselő-testület tudomásul veszi Csömend és Nikla községek döntését, miszerint a
családsegítés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás, valamint a gyermekjóléti szolgáltatás
feladatait nem a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás által fenntartott Szociális és
Egészségügyi Szolgáltató Központon keresztül kívánja ellátni.
b.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Kistérségi Többcélú
Társulási megállapodás módosítását megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja, miszerint a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátási területe kibővül Balatonberény, Balatonkeresztúr,
Balatonmáriafürdő, Balatonszentgyörgy, Vörs, Tikos és Hollád településekkel.
c.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot közölje a Marcali
Kistérségi Többcélú Társulás elnökével.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

4.4. Holládi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal Együttműködési Megállapodás
megkötése
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(A megállapodás tervezet jelen jkv. mellékletét képezi.)
Török Csilla körjegyző ismerteti a megállapodás tervezetet, javasolja a megállapodás
elfogadását.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatot:
11/2010. /II.24./kt. határozat:
Hollád község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Holládi Cigány Kisebbségi
Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás tervezetben foglaltakat megismerte,
megtárgyalta, azt elfogadja.
Az Együttműködési Megállapodás aláírására a polgármestert felhatalmazza.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
4.5. Balatonberényi Óvoda balatonszentgyörgyi székhelyű “Dobó István” Általános
Iskola és Óvoda tagintézményévé válásának ügyek
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Mózes Marianna:
Kb. Már 2 hónapja folyamatosan tárgyal a Balatonberényi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
és a Képviselő-testület arról, hogy 2010. szeptember 1-től kezdődően a balatonberényben
működő 1-4 tagozatú – SZÍNKÉP Alapítvány álktal kötött közoktatási megállapodás alapján
fenntartott általános iskola megszüntetésre kerülne, és a gyermekek oktatását a
balatonszentgyörgyi székhelyi Dobó István Általános Iskola és Óvodában biztosítanák. Szintén
folyik a tárgyalás arról, hogy a jelenleg a SZINKÉP Alapítvány által közoktatási megállapodás
alapján működtetett óvoda megszüntetésre kerülne az alapítvány által – ehhez a jelenleg
hatályban lévő megállapodást a balatonberényi képviselő-testületnek fel kellene mondani, azzal,
hogy az 2010. augusztus 31.napján megszűnne, vagy közös megegyezéssel megszüntetnék
ugyanezen időponttal, és az óvodai feladatok ellátását a balatonberényberényi képviselő-testület
2010. szeptember 1-től olyan formában biztosítaná, hogy a balatonberényi óvoda a
balatonszentgyörgyi székhelyű Dobó István Általános Iskola és Óvoda tagintézményévé válna,
balatonberényi telephellyel.
A holládi Önkormányzat is bent van a Balatonszentgyörgy-Balatonberény-Hollád-Tikos és
Vörs Községek Közoktatási Intézményfenntartó Társulásában, amely fenntartja a
balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola és Óvoda. A székhely intézmény az
Általános Iskola, tagintézménye pedig a szintén balatonszentgyörgyi székhelyű óvoda. Ha a
balatonberényi óvoda 2010. szeptember 1-től ide kerülne tagintézményként, akkor a
tagintézmények száma 2-re növekedne. Ez különböző feladatok elvégzését jelentené a közel

jövőben. Az első ilyen feladat lenne, hogy mint a társulás tagjának Hollád Önkormányzatának is
döntést kellene arról hozni, hogy vállalja 2010. szeptember 1-től kezdődően a balatonberényi 14.osztályosok oktatását a társulásban közösen fenntartott Dobó István Általános Iskola és
Óvodában, valamint, vállalja az óvodai feladat ellátását fenti időponttól kezdődően olyan
formában, hogy a balatonberényi óvoda 2010.szeptember 1-től kezdődően a Dobó István
Általános Iskola és Óvoda tagintézményeként működjön balatonberényi telephellyel.
Balatonberény a február 25-i ülésén tárgyal a kérdésről.
Kéri a testület véleményét.
A képviselő-testület tagjai a szóbeli előterjesztésben foglaltakat megismerte, megtárgyalta,
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát:
12/2010./II.24./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a BalatonszentgyörgyBalatonberény-Hollád-Tikos és Vörs Községek Közoktatási Intézményfenntartó Társulás tagja
elvi döntést hoz az alábbiakról:
a.) Mint a Közoktatási Intézménfenntartó Társulás tagja vállalja, - amennyiben
Balatonberény az óvodai feladatok ellátása tekintetében belép a Közoktatási
Intézményfenntartó Társulásba - a balatonberényi óvodai-nevelési feladatok ellátását
olyan formában, hogy 2010.év szeptember hó 1.napjától kezdődően a balatonberényi
óvoda a társulás keretében fenntartott “Dobó István” Általános Iskola és Óvoda
tagintézményévé váljon, balatonberényi telephellyel..
b.) Mint a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás tagja vállalja, - amennyiben
Balatonberény az 1-4.osztály vonatkozásában belép a Közoktatási Intézményfenntartó
Társulásba - hogy a balatonberényi 1-4 osztályos közoktatási feladatokat Balatonberény
Önkormányzata részére ellátja 2010.év szeptember hó 1.napjától kezdődően a a társulás
által fenntartott balatonszentgyörgyi székhelyű “Dobó István” Általános Iskola és
Óvoda-ban a jelenleg is működő 1-4.osztályos tanulócsoportokban.
c.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről Balatonberény
Község Önkormányzatát értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
4.6. Napirenden kívüli bejelentés
Mózes Marianna:
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy az iskola felújításával kapcsolatosan a gesztor
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be az EU Önerőalaphoz, ahol a
saját erő 50 %-át pályázati úton megnyerte. A pályázatot a gesztor tudta benyújtani, de
megállapodtak arról, hogy Hollád önrésze is 50 %-kal csökken, mivel a pályázat nyert, így
Hollád vállalt önereje is a felére csökkenik. Valamint arról is tájékoztatja a testületet, hogy
Hollád Község Önkormányzata a Somogy Megyi Önkormányzat által létrehozott Kistelepülési
Fejlesztési Támogatás pályázati keretére benyújtott pályázatán 2 millió Ft-ot nyert, így
tulajdonképpen az önkormányzat által biztosítandó saját erő mértéke a minimálisra csökkent,
ami nagyon jó hír.
A képviselő-testület tagjai a polgármester bejelentését tudomásul vették.

4.7. Zárt ülés rendelése
A képviselő-testület egyhangúlag a továbbiakban tárgyalandó ügyre – jellege miatt – zárt ülést
rendel el.
k.m.f.t.
Mózes Marianna
polgármester

Török Csilla
körjegyző

