HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12. számú jegyzőkönyv
2010. december 13.
RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI
127/2010./XII.13./kt.határozat:

- 2010. december 2-i közmeghallgató nyílvános ülés napirendjének elfogadása

128/2010./XII.13./kt.határozat:

- Csatornahitel tárgyában visszafizetési
kötelezettség átütemezése iránti kezdeményezés

129/2010./XII.13./kt.határozat:

- Ívóvíz és szennyvízcsatornaszolgáltatás
tekintetében meg nem ítélt támogatás áthárítása a lakosságra

Zárt ülés elrendelése.
130/2010./XII.13./kt.határozat:

- Időskorú rászorultak karácsonyi
Segélyezése.

131/2010./XII.13./ kt.határozat:

- Holládi gyerekek természetbeni juttatása

12. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. év december hó 13.
napján 13.00 órakor a Községháza épületében (Hollád, Fő u. 16.) megtartott rendkívüli
nyilvános üléséről.
Jelen vannak: Mózes Marianna polgármester
Gaál Melinda képviselő
Mózes Judit képviselő
Sifter Aranka képviselő
Tordai Judit képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Török Csilla körjegyző
Rigóné Baranyai Beatrix pénzügyi főelőadó
Meghívottként jelen van: Garai Ferencné jegyzőkönyvvezető
Mózes Marianna polgármester köszönti a nyilvános ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy
a megválasztott 5 fő települési képviselőből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, az ülést
megnyitja.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
127/2010./XII.13./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. december 13. napján tartandó
nyilvános ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
Napirend:
1.) Szennyvízcsatornahitel tárgyában visszafizetési kötelezettség átütemezése iránti
kezdeményezés
Előadó: Mózes Marianna polgármester
2.) Ívóvíz és szennyvízcsatornadíj állami támogatásból való kiesés átvállalása, vagy
lakosságra történő átvállalás ügye
Előadó: Mózes Marianna polgármester
3.) Egyéb ügyek
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

1.) Napirend tárgyalása:
Előadó: Mózes Marianna polgármester
( Szóbeli előterjesztés. )
Mózes Marianna:
A szennyvízcsatornaberuházás lebonyolítására megalakult a Hollád-Tikos Víziközműtársulat.
Amely a beruházás megvalósításához hitelt is vett fel. Az Önkormányzat döntött arról
75/2008./XI.4./kt.határozatával, hogy a Hollád-Tikos Víziközmű társulati hitelből a Hollád
községre eső 21.986.520.- Ft tőke összegű hitelállományt átvállalja. A kötelezettségvállalás
kiterjed a hitel tartozáson túl a hitel kamataira és egyéb járulékos költségeire is.
Jelenleg a szennyvíz hitel kifizetésére 13.000.000 Ft áll a rendelkezésünkre, amely összeg
nem fedezi a hátralévő hitel összegét, annak kamatait és járulékat.Az OTP-vel tárgyaltunk,
hogy átcsoportosítható-e a jövő évre. Ugyanis az iskola pályázathoz befizetett 5.476.000 Ft
önerőt a beruházás végén visszakapjuk.
Javasolja, hogy a testület döntsön abban, hogy mit fizetünk most, és mit jövőre egyenlő
részletekben, vagy egy összegben a visszakapott önerőt.
Felkéri Rigóné Baranyai Beatrix pénzügyi főelőadót, ismertesse a hitellel kapcsolatos
pénzügyi teendőket.
Rigóné Baranyai Beatrix:
Csatorna hitel (tőke) 16.486.520 Ft, amit vissza kell fizetni, jelenleg 13.323.468 Ft van a
számlán.
Várható bevétel a szociális segélyekből (visszaigényelt állami támogatás) 943.178 Ft, jelenleg
várható kiadások: 338.224 Ft így várható összesen 13.928.422 Ft.
OTP ajánlata szerint a szerződés hosszabbítás egyszerűbb, mint új hitel felvétele.
Az önkormányzat a jelenlegi pénzügyi állás szerint 12.000.000 Ft-ot tud egyösszegben
kifizetni. A maradék 4.486.520.- Ft tőketartozás és kamataira,valamint a költségekre 2011.
évben havi egyenlő részletekben törlesztene az önkormányzat. Ha az iskolára kifizetett önerőt
megkapjuk, s a lakosság is befizeti a hátralékot, előbb is vissza tudjuk fizetni a tartozást. Erről
kellene dönteni.
Mózes Mariann polgármester:
Azok, akik egy összegben befizették a hozzájárulást, 150.000 Ft-ot fizettek. Aki öt éven
keresztül részletben törlesztette, évente 36.000.- Ft-jával, összesen 180.000 Ft-ot fizetett be.
LTP fizetése esetén havi 1.770.- + 600 Ft kamat. 2005. szeptemberében kezdődött,
szeptembertől számít a 600 Ft kamat, ami 52 hónapra 31.200 Ft. Aki hitelt vettek fel, 109.740
Ft-ot fizettek be, + 31.200 Ft kamatot, összesen: 140.940 Ft-ot.
Kezdetben a víziközmű társulat, majd amikor a társulat megszűnt, akkor a holládi
önkormányzat elkülönített víziközmű számlájára folyik be a befizetett összeg.
Tordai Judit:
Mit kellett fizetni a lakosságnak?

Mózes Marianna:
A 600 Ft.os csekkeket először a Kapos-Hidro Kft. küldte ki. A vízközmű társulat megszűnt,
az adatok meg vannak, kik a hátralékosok. 12 millió Ft-ot most ki kellene fizetni, a
visszamaradó összegre a hitelszerződést kellene módosítani.
Tordai Judit:
Mit kellett fizetni a lakosságnak?
Mózes Marianna:
A havi 600 Ft.os csekkeket először a Kapos-Hidro Kft. küldte ki.
Kéri a képviselő-testületet, értsen egyet a hitel szerződés módosításával.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát.
128/2010. (XII.13.) kt. határozat:
a.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 75/2008./XI.4./kt.határozatában
átvállalt a Hollád-Tikos Víziközmű társulati hitelből 21.986.520.- Ft tőketartozást, annak
kamatait, és járulékos költségeit. Az önkormányzatnak a törlesztések után 2010.december 31ig 16.486.520.- Ft tőketartozás, annak kamatai és járulékos költségei visszafizetési
kötelezettsége áll fenn.
b.) A képviselő-testület a fennálló tartozását fenti határidőig egy összegben visszafizetni
költségvetési forráshiány miatt nem tudja.
c.) A képviselő-testület vállalja a fennálló tőketartozásból 12.000.000.- Ft-ot, annak kamatait,
és járulékos költségei egy összegben 2010.december 31-ig visszafizeti
d.) A képviselő-testület a fennmaradó 4.486.520.- Ft tőketartozás, annak kamatai és járulékos
költségei visszafizetése tárgyában szerződésmódosítást kezdeményez az alábbiak szerint:
da) a hitelszerződés végső lejárati időpontját 1 évvel szeretné meghosszabbíttatni
db) a képviselő-testület vállalja, hogy a 4.486.520.- Ft tőketartozást, a fennálló kamatokat, járulékos költségeket 12 havi egyenlő részletben a beérkező költségvetési
bevételek finanszírozza.
e.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt az ügylet egyéb
feltételeiben történő megállapodás és a hitelszerződés módosítás aláírására.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Mózes Marianna polgármester

2.) Napirend tárgyalása
Ívóvíz és szennyvízcsatornadíj állami támogatásból való kiesés átvállalása, vagy
lakosságra történő átvállalás ügye
Előadó: Mózes Marianna polgármester
( Szóbeli előterjesztés. )
Mózes Marianna:
A képviselőtestületnek nyilatkoznia kell arról, hogy az ivóvízdíj tekintetében – amennyiben
az állami támogatásból kiesés lesz, a saját költségvetése terhére átvállalja, vagy azt átruházza
a lakosságra. A koncessziós díjat a vízrendszer javítására kellene fordítani.
Javasolja, hogy a képviselőtestület ne vállalja át a kiesést, hanem a lakosságra ruházza át.
Hozzászólások:
Tordai Judit képviselő:
A lakosságnak sok lesz a fizetni való, ha átruházzuk.
Gaál Melinda képviselő:
Mennyi szokott lenni a támogatás, illetve mennyi 1 m3 víz?
Török Csilla körjegyző:
A DRV felé a lakosság kell fizetni:
Alapdíj: 250 Ft
Csatornadíj: 560 Ft + ÁFA
Vízdíj: 380 Ft + ÁFA
A rendeletben megállapított ívóvíz és szennyvízcsatornaszolgáltatás, és a lakosság által m3ként fizetendő díj különbözete az állami támogatás összege. A tavalyi évben is kellett a
testületnek arról nyilatkozni, hogy ha kevesebb lesz az állami támogatás mint amire az igény
be lett nyújtva, akkor átvállalja-e a testület,vagy áthárítja a lakosságra. Tavaly a testület
átvállalta.
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a képviselő-testületet hogy aki az állami támogatás kiesés lakosságra történő
áthárításával egyetért, az szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
129/2010./XII.13./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy az ivóvíz és a
szennyvízcsatorna szolgáltatás tekintetében a meg nem ítélt támogatásból adódó kiesést a

saját költségvetése terhére átvállalni nem tudja, azt a fogyasztói díjakban kívánja
érvényesíteni.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
3. 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

