HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8.számú jegyzőkönyv
2010. szeptember 15.
NYILVÁNOS ÜLÉS HATÁROZATAI
48/2010./IX.15./kt.határozat:

-

2010.szeptember
elfogadása

49/2010./IX.15./kt.határozat:

-

Az Önkormányzat 2010.I.félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása

50/2010./IX.15./kt.határozat:

- Temetői díjak felülvizsgálata

51/2010./IX.15./kt.határozat:

- DRV Zrt. részvényvásárlás

52/2010./IX.15./kt.határozat:

- A Dobó István Általános Iskola és Óvoda (általános iskola) és a Dobó István Általános Iskola és Óvoda „Margaréta” Óvodája (óvoda)
2009/2010.tanévben végzett munkájáról szóló
beszámoló elfogadása

53/2010./IX.15./kt.határozat:

- Örök Fiatalok Holládért Egyesület pénzbeni
támogatása

54/2010./IX.15./kt.határozat:

- Római Katolikus Egyház pénzbeni támogatása

55/2010./IX.15./kt.határozat:

- Pénzbeni támogatás megelőlegezése

15-i

ülés

napirendjének

RENDELETEI
9/2010./IX.15./kt.határozat:

- Az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

8.sz

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.év szeptember hó
15.napján 14,00 órakor a Községháza épületében (Hollád, Fő u.16.) megtartott nyilvános
üléséről.
Jelen vannak: Mózes Marianna polgármester
Gaál József képviselő
Kungli János képviselő
Mózes Nándorné képviselő
Sifter Aranka képviselő
Igazoltan távol van: Bakonyi Lászlóné képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Török Csilla körjegyző
Mózes Marianna polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület
rendkívüli nyilvános ülése határozatképes, az ülést megnyitja. Javaslatot tesz az ülésen
tárgyalandó napirendi pontokra.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
48/2010./IX.15./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010.év szeptember hó15.napján
tartandó ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
Napirend:
1.) Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
2.) Az Önkormányzat 2010.I.félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
3.) Egyéb ügyek
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

1.) Napirend tárgyalása
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(A rendelettervezet jelen jkv. mellékletét képezi.)
A képviselő-testület tagjai a rendelettervezetben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2010./IX.15./sz. rendelete
a 2/2010./II.24./sz. rendelete
az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről módosításáról
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:
1.§.
A 2/2010./II.24./sz. rendelet (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A Holládi Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését a gazdálkodás szabályairól,
kisebbségi önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló 3/2010./II.24./CKÖ határozata
tartalmazza. A 2010.évi költségvetés módosítását 18/2010./VIII.3./CKÖ határozata
tartalmazza. E rendeletbe a kisebbségi Önkormányzat költségvetése számviteli, elszámolási
szempontból épül be.
2.§.
A 2/2010./II.24./sz. rendelet 3.§. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010.évi költségvetésének
a.) tárgyévi költségvetési bevételét
aa) működési célú bevételét

38.144 e Ft-ban

ab)) felhalmozási költségvetési bevételét
b.) tárgyévi költségvetési kiadását
ba.) működési célú kiadását
- személyi jellegű kiadásokat
- munkaadókat terhelő járulékok
- dologi jellegű kiadások
- ellátottak pénzbeli juttatásai

23.316 e Ft-ban,

44.199 e Ft-ban,
9.767 e Ft-ban,
1.948 e Ft-ban,
8.573 e Ft-ban,
0 e Ft-ban,

- speciális célú támogatásokat
- szociális segélyek
- átadott pénzeszközöket

0 e Ft-ban,
15.646 e Ft-ban,
8.265 e Ft-ban

bb) felhalmozási költségvetési kiadását
- beruházások előirányzata
- felújítások előirányzata

16.735 e Ft.ban,
6.581 e Ft-ban,

23.316 e Ft-ban,

összegben állapítja meg.
c.) költségvetési hiányát
ca) működési költségvetési hiányát

6.055 e Ft-ban,
6.055 e Ft-ban

d.) előző év tervezett pénzmaradványát
da) a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát
0 e Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek bevételét
ea) e.) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú
műveletek bevételét
6.055 e Ft-ban

0 e Ft-ban,

6.055 e Ft-ban,

állapítja meg.
3.§.
(1)E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a rendelkezéseit azonban az I.félévi
beszámoló elkészítése során alkalmazni kell.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak
szerint.
2.) Napirend tárgyalása
Az Önkormányzat 2010.I.félévi gazdálkodásáról 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
49/2010./IX.15./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. I.félévi
gazdálkodásáról szóló beszámolóban foglaltakat megismerte, megtárgyalta.
A képviselő-testület az Önkormányzat I.félévi beszámolóját:
a.) 67.158 e Ft eredeti, 67.515 e Ft módosított bevételi előirányzattal, és 21.759 e Ft
teljesítéssel,

b.) 67.158 e Ft eredeti, 67.515 e Ft módosított kiadási előirányzattal, és 17.798 e Ft
teljesítéssel,
c.) a 2010. június 30-i pénzkészletét 18.104 e Ft-ban hagyja jóvá.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
3.)Napirend tárgyalása
Egyéb ügyek
3.1. Temetői díjak felülvizsgálata
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
Mózes Marianna:
Javasolja a testület tagjainak, hogy a temetőkről és a temetkezésről szóló helyi rendelet 2.sz.
mellékletében foglaltakat a felülvizsgálat eredményeképpen hagyja változatlanul.
A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztésben foglaltakat és a polgármester szóbeli
javaslatát megismerték, megtárgyalták.
50/2010./IX.15./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1999.évi XLIII.tv. 40.§. (3)
bekezdésében foglaltaknak eleget téve a temetőkről és a temetkezésről szóló
10/2005./IX.26./sz. rendelet 2.sz. mellékletében foglalt díjak mértékét:
a.) a sírhely megváltás és újraváltás díját,
b.) a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben munkát vállalkozásszerűen munkát
végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díját,
c.) a temetői létesítmények, ill. az üzemeltető által biztosított szolgáltatások
igénybevételéért a temetkezési szolgáltatóknak fizetendő díjat
felülvizsgálta, azok mértékét változatlanul hagyja, nem változtatja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
3.2. DRV Zrt. részvényvásárlás
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
Mózes Marianna:
A DRV Zrt. megkereste az Önkormányzatot az írásos előterjesztésben foglaltak miatt.
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy vásároljon 1 db DRV Zrt. részvényt 10.000.- Ft
névértékben.

A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztésben és a polgármester javaslatában
foglaltakat megismerték, megtárgyalták.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
51/2010./IX.15./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Dunántúli
Regionális Vízmű Zrt-től (8600 Siófok, Tanácsház u.7.) 1 db 10.000.- Ft részvényt vásárol, a
névértékkel megegyező összegben felhatalmazza Mózes Marianna polgármestert a részvényátruházási szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

3.3. A Dobó István Általános Iskola és Óvoda (általános iskola) és a Dobó István
Általános Is kola és Óvoda „Margaréta” Óvodája (óvoda) 2009/2010.tanévben végzett
munkájáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztések jelen jkv. mellékletét képezik.)
A képviselő-testület az írásos előterjesztésben foglaltakat megismerte, megtárgyalta.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
52/2010./IX.15./kt.határozat:
a.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dobó István Általános Iskola
és Óvoda (általános iskolai nevelés tevékenység) 2009/2010.tanévben végzett
munkájáról szóló beszámolójában foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.
b.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dobó István Általános Iskola
és Óvoda Margaréta Óvodája (óvodai nevelés tevékenység) 2009/2010.tanévben
végzett munkájáról szóló beszámolójában foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

3.4. Örök Fiatalok Holládért Egyesület pénzbeni támogatása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Mózes Marianna:
A képviselő-testület a 2010.évi költségvetési kiadásai közé betervezett az Örök Fiatalok
Holládért Egyesület részére pénzeszköz átadásként 30.000.- Ft-ot, amellyel támogatja az
Egyesület működését.
Javasolja a testületnek, hogy hozza meg határozatát.
A képviselő-testület tagjai a polgármester szóbeli előterjesztésében foglaltakat megismerték,
megtárgyalták.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
53/2010./IX.15./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a holládi székhelyű Örök Fiatalok
Holládért Egyesület részére 30.000.- Ft pénzbeni támogatást állapít meg átadott
pénzeszközként a 2010.évi költségvetési kiadásai terhére.
Felkéri a pénzügyi előadót, hogy a megítélt támogatás átutalásáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
3.5. Római Katolikus Egyházközség pénzbeni támogatása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Mózes Marianna:
A községben folyik az Templom felújítása. A 2010.évi költségvetésében betervezésre került
150.000.- Ft összegű támogatás az egyházközség részére. Javasolja a testület tagjainak, hogy
az önkormányzat is járuljon hozzá a költségekhez, és döntsön a támogatásról.
A képviselő-testület tagjai a polgármester szóbeli előterjesztésében foglaltakat megismerte,
megtárgyalta.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
54/2010./IX.15./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a holládi
Római Katolikus
Egyházközség részére részére 150.000.- Ft pénzbeni támogatást állapít meg átadott
pénzeszközként a 2010.évi költségvetési kiadásai terhére a helyi templom felújításához.
Felkéri a pénzügyi előadót, hogy a megítélt támogatás átutalásáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
3.6. Pályázati támogatás megelőlegezéséről döntés
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
Mózes Marianna:
A DDOP pályázat keretében folyik a Dobó István Általános Iskola és Óvoda valamint annak
„Margaréta” Óvodája felújítása. Az 5 önkormányzat konzorciumi megállapodást kötött a
pályázat önerejének finanszírozására, valamint az ÁFA emelésből keletkező többlet költség
viseléséről. A holládi testületnek a konzorciumi megállapodás szerint 6.653.983.- Ft önerővel
kellene mindösszesen hozzájárulni. A gesztor önkormányzat a többi önkormányzat
felhatalmazásával pályázatot nyújtott be EU önerőalap támogatásra, valamint az egyes
önkormányzatok a kistelepülések fejlesztési támogatására a megyei önkormányzathoz. A
pályázatok sikeresek voltak. Az EU önerőalap támogatáson az eredeti konzorciumi
megállapodás szerinti (ÁFA emelésből eredő többlet nélküli) önerő 50 %-a megnyerésre
került, mindösszesen 43.418.849.- Ft, melyből Hollád Önkormányzatára eső rész 3.194.583.Ft. A benyújtott visszaigénylések során szeptember 30-ig várható visszaigényelt összeg
2.320.158.- Ft a 3.194.583.- Ft-ból. A fennmaradó EU önerőalap támogatás összege ami
Holládra jut 874.425.- Ft. Az ÁFA kompenzáció miatt Holládra jutó összeg 2.583.356.- Ft.
Amennyiben a konzorciumban részt vevő községek nem tudják megelőlegezni előre az általuk
fizetendő összeget, valamint azt, amit az EU önerőalapból, és a kistelepülések megyei
támogatásából vissza lehet igényelni, a teljes összegre kell a gesztor önkormányzatnak
Balatonszentgyörgynek hitelt felvenni, hogy a kivitelező utolsó számláját ki tudja fizetni. A
kifizetett számla támogatásösszegének a visszaigényléstől számított visszautalása több
hónapot vesz igénybe. Amennyiben a gesztor önkormányzatnak fel kell vennie a hitelt, annak
költségei és kamatai vannak, amelyek a konzorciumi megállapodásnak megfelelő arányban
áthárításra kerülnek jelen esetben Hollád önkormányzatára is. Jelenleg az önkormányzat
gazdasági helyzete hitel felvétele nélkül is megengedi, hogy a megelőlegezés
megtörténhessen, ezért javasolja a testületnek a megelőlegezést, amely mindösszesen
3.257.781.- Ft. Amikor a gesztor önkormányzat részére a visszaigényelt támogatás Holládra
eső összege megérkezik, visszafogja utalni a holládi önkormányzat számlájára.
A képviselő-testület tagjai az írásbeli és a szóbeli előterjesztésben foglaltakat megismerték,
megtárgyalták.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
55/2010./IX.15./kt.határozat:
a.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DDOP pályázat keretén belül
történő Dobó István Általános Iskola és Óvoda és annak Margaréta Óvodája felújításához
3.257.781.- Ft támogatást megelőlegez, és annak átutalásáról gondoskodik.
b.) A képviselő-testület a támogatás megelőlegezésével egyidejűleg kéri, hogy
Balatonszentgyörgy község önkormányzata mint gesztor önkormányzat az általa felveendő
hitelből a Hollád önkormányzatára eső 3.257.781.- Ft-ot hitelként ne vegye fel.
c.) A képviselő-testület kéri, hogy amennyiben a pályázati elszámolás utána a 3.257.781.- Ftnak megfelelő támogatás összeg a gesztor önkormányzat részére átutalásra kerül, azt
haladéktalanul utalja át Hollád Község Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Egyéb napirend és hozzászólás nem lévén Mózes Marianna polgármester a képviselő-testület
nyilvános ülését berekeszti.

k.m.f.t.

Mózes Marianna
polgármester

Török Csilla
körjegyző

