HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1. számú jegyzőkönyv
2012. február 20.
NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI
8/2012./II.2./kt.határozat:

- 2012. február 20-i nyilvános ülés napirendjének elfogadása

9/2021./II.20./kt.határozat:

- Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása

10/2012./II.20./kt.határozat:

- Határozathozatal az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2013-2015.évekre várható összegéről

11/2012./II.20./kt.határozat:

- Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására pályázat benyújtása

12/2012./II.20./kt.határozat:

- Belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása

13/2012./II.20./kt.határozat:

- Időskorúak étkezési díjának felemelése

14/2012./II.20./kt. határozat:

-

15/2012./II.20./kt.határozat:

- Somogy Megyei Katasztrófavédelem Marcali
kirendeltségével készített együttműködési
megállapodás jóváhagyása

16/2012./II.20./kt.határozat:

- „Margaréta”Óvoda Alapítvány pénzügyi táMogatása

17/2012./II.20./kt.határozat:

- „Dobó István” Általános Iskola Alapítvány részére – hivatalból indított eljárás keretében –
pénzügyi támogatás biztosítása

18/2012./II.20./kt.határozat:

- Siketek és Nagyothallók Országos szövetsége
Somogy Megyei Szervezete pénzügyi támogatás
elutasítása (10.000.- Ft-os javaslat)

19/2012./II.20./kt.határozat:

- Siketek és Nagyothallók Országos szövetsége
Somogy Megyei Szervezete részére pénzügyi
támogatás biztosítása

20/2012./II.20./kt.határozat:

- Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesülethez való csatlakozás

Tűzvédelmi együttműködési megállapodás
megszüntetésének tudomásulvétele

21/2012./II.20./kt.határozat:

-

Dr. Darabont Ferenc háziorvos figyelmének
felhívása

22/2012./II.20/kt.határozat:

-

Internet bekötése a könyvtárba

23/2012./II.20./kt.határozat:

-

Marcali Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény Marcali Városi Zeneiskola részére pénzügyi támogatás biztosítása

24/2012./II.20./kt.határozat:

-

Alpolgármester lemondása a tiszteletdíjának egy
részéről
Vándormadár újság előfizetéséhez hozzájárulás

25/2012./II.20./kt.határozat:

-

Zárt ülésen:
26-43/2012./II.20./kt.határozat:

-

44/2012./II.20./kt.határozat:

-

Szociális kérelmek elbírálása
Dr. Balassa Gabriella Virág r.százados kapitányságvezetői beosztásba történő kinevezéséhez tátámogatás

RENDELETEI
___________________________________________________________________________

- Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

1/2012./II.20./kt.rendelet:
2/2012./II.20./kt.rendelet:

-

Önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési
szociális intézményekben fizetendő térítési díjak
módosításáról

1 sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. év február hó 20.
napján 09.00 órakor a Községháza épületében (Hollád, Fő u. 16.) megtartott. nyilvános
üléséről.
Jelen vannak: Mózes Marianna polgármester
Mózes Judit képviselő
Gaál Melinda 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:
8/2012./II.20./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. február 20. napján tartandó
nyilvános ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
Napirend:
1.) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről rendeletalkotás, az átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló megtárgyalása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
2.)A térítési díjakról szóló rendelet módosítása.
Előadó: Mózes Marianna polgármester
3..)Egyéb ügyek
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

1.) Napirend tárgyalása
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
gazdálkodásról szóló beszámoló megtárgyalása

rendeletalkotás,

az

átmeneti

Előadó: Mózes Marianna polgármester
( Írásos előterjesztés és a rendelettervezet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Mózes Marianna polgármester:
Felkéri Rigóné Baranyai Beatrix pénzügyi főelőadót, hogy az átmeneti gazdálkodás
változásairól adjon tájékoztatást.
Rigóné Baranyai Beatrix pénzügyi főelőadó:
Az írásban kiküldött anyagról tájékoztatást ad a képviselőtestület tagjai részére.
Elmondja, hogy a kisebbségi önkormányzat költségvetése nem szerepel az önkormányzat
költségvetésében, mivel ez évtől külön költségvetést kell készíteniük.
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a Képviselőt-testület tagjait, hogy az elhangzott napirenddel kapcsolatosan kérdéseiket,
hozzászólásaikat tegyék meg.
Kérdések, hozzászólások:
Tordai Judit képviselő:
Ennyi pénzünk, van, ez a nyitó összeg?
Rigóné Baranyai Beatrix pü.főelőadó:
Igen, ennyi.
Tordai Judit képviselő:
A Rákóczi utca felújítására 10 millió Ft lett betervezve. Tavaly ezen összeg kevesebb volt.
Rigóné Baranyai Beatrix¨ pénzügyi főelőadó:
Minden pénzmaradványt fel kell tüntetni, így, meg lehet növelni a kiadásokat.
Tordai Judit képviselő:
Elég a felújítása?
Mózes Marianna polgármester:
Ezt muszáj volt betervezni. Javasolja, hogy a hivatal felújítását és az orvosi rendelő
meszelését – akár önerőből is – de meg csinálni.
Rigóné Baranyai Beatrix: pénzügyi főelőadó:
A költségvetésbe be lett tervezve a Rákóczi utca, az önkormányzat épülete és az orvosi
rendelő felújítása.

Tordai Judit képviselő:
Javasolja, hogy a képviselő-testület szólítsa fel a Doktor urat, vegye komolyan a munkáját, ne
írjon olyan beutalót, ami nem oda szól, ahova mennie kell a betegnek. Ezt komolyan mondja.
Véleménye szerint nem kell félni a felszólítástól. A Doktor magánügyben óra 2 óra hosszat
telefonál kint, nincs a rendelőben. Esküt nem azért tett, hogy munkavégzés helyett
telefonáljon és a földön feküdjön.
Mózes Marianna polgármester:
Javasolja, hogy a Doktor úrral kapcsolatos felvetést a későbbiekben tárgyalja a testület.
Kéri a Képviselőt-testületet, amennyiben, több hozzászólás nincs, az elhangzott előterjesztést
fogadja el.
A képviselőtestület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta az
alábbi határozatát.
9/2012. /II.20 ./ kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester által előterjesztett
átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót megismerte, megtárgyalta, azt az alábbiak szerint
jóváhagyja:
a.) A 2012. január 1-től a költségvetési rendelettervezet Képviselő-testület elé
terjesztéséig beszedett bevételeket 3.549 e Ft-ban, a teljesített kiadásokat 3.252e Ftban.
b.) A beszedett bevételek és a teljesített kiadások a 2012.évi költségvetési rendelettervezetbe beépítésre kerülnek.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Mózes Marianna polgármester:
Javasolja, hogy a képviselő-testület hozzon határozatot még a költségvetési rendelet
elfogadása előtt arra vonatkozóan, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
29. §. (3) bekezdése alapján a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből
eredő fizetési kötelezettségek 2013-2015. évekre várható összegének meghatározásáról.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy az elhangzott javaslattal értsen egyet.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
10/2012./II.20./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 29. §. (3) bekezdése alapján a saját bevételek, valamint az adósságot
keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2013-2015. évekre várható összegét az
alábbiak szerint határozza meg:

Ft-ban
Megnevezés

2013.
év

2014.
év

2015.
év

Helyi adó

2950

2971

2989

Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

0

0

0

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

966

974

981

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés
értékesítése

0

0

0

Bírság, pótlék, díjbevétel

105

108

108

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

Saját bevételek összesen:

4021

4053

4078

Hitel, kölcsön

0

0

0

Értékpapír

0

0

0

Váltó

0

0

0

Pénzügyi lízing

0

0

0

Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási
kötelezettség kikötésével

0

0

0

Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott
fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

0

0

0

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek
különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél
elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

0

0

0

SAJÁT BEVÉTELEK

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK ÉS AZ
AZOKBÓL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK

Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

Mózes Marianna polgármester:
Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki a pénzügyi főelőadó által a rendelettervezet mellékleteit
érintő ismertetett változásokkal, és a rendelettervezetben foglaltakkal egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a
következő rendeletét:
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2012./II.20./önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.
2. §
(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e
rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2012. évi
költségvetését
40.657 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
53.874 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
13.217 ezer Ft költségvetési hiánnyal
állapítja meg.
Ezen belül:


a működési célú bevétel
ebből:
-

finanszírozási célú pénzügyi műveleteket

38.324 e Ft-ban

3.717 e Ft-ban









előző évi pénzmaradványt
vállalkozási maradványt

a működési célú kiadásokat
ebből:
-

a személyi juttatások kiadásait

-

a munkaadókat terhelő járulékokat és a
szociális hozzájárulási adót
a dologi kiadásokat
az ellátottak pénzbeli juttatásait
egyéb működési célú kiadásokat
az általános tartalékot
a céltartalékot

a felhalmozási célú bevételt
ebből:
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket
- előző évi pénzmaradványt
- vállalkozási maradványt

a felhalmozási célú kiadást
ebből:
- intézményi beruházások összegét
- felújítások összegét
- kormányzati beruházások összegét
lakástámogatás összegét
- lakásépítés összegét
- egyéb felhalmozási kiadások összegét
- felhalmozási célú céltartalékot
állapítja meg.

0 e Ft-ban
0 e Ft-ban
38.324 e Ft-ban

4.713 e Ft-ban
109 e Ft-ban
1.228 e Ft-ban
7.779 e Ft-ban
16.252 e Ft-ban
8.123 e Ft-ban
100 e Ft-ban
0 e Ft-ban

15.550 e Ft-ban
0 e Ft-ban
9.500 e Ft-ban
0 e Ft-ban
15.550 e Ft-ban
580 e Ft-ban
13.970 e Ft-ban
0 e Ft-ban
0 e Ft-ban
0 e Ft-ban
0 e Ft-ban
1.000 e Ft-ban

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt,
vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti
betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2.
melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására
vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek
bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet
alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. §
(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként e rendelet 4.
melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként e rendelet 5.
melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet
6. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7.
melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági
jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát e rendelet 9. melléklete
szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a
Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a
hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. §
(1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében
13.217 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 13.217 e
Ft.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla
hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2012. évi kondíciókkal
történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól
munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.

A bevételi többlet kezelése
6. §
(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület
értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi
műveletek lebonyolítását 5.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe
utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a 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.
Általános és céltartalék
7. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási célú céltartalékát
1.000 ezer Ft összegben
e rendelet 13. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát
100 ezer Ft összegben állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
8. §
A 2012. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi
bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
Közvetetett támogatások
9. §
(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 15.
melléklete tartalmazza.

II.
A 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. §
(1)
A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
5/2011./IV.15./ önkormányzati rendelet 2.mellékletében átruházott hatáskörökkel kapcsolatos
kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által
jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekelt negyedévente, a
negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési
rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 13. §
(2) bekezdésben foglalt módon dönt.
11. §
A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
12. §
(1)
A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként
működő Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és Vörs Községi Önkormányzatok Körjegyzősége.
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve - a helyi
nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján - a költségvetési szervként
működő Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és Vörs Községek Körjegyzősége.
13. §
(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert
többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a
képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével –
negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési
beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési
rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a
meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az
intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a
költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. §
A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások
módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselőtestület dönt.
Támogatási szerződés
15. §
(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások
támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
i) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás
visszavonásának okait.
(2) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan
felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.
16. §
A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási
adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon,
illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
17. §
Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve
negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
Önkormányzati biztos kirendelése
18. §
(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert
tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a

százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá
szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben
foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert
tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését
indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselőtestület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon
teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
19. §
(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett
intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások
arányos teljesítése) szóló beszámolóját a 9/2012./II.20./kt.határozatával elfogadta. Az
átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre
kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(3) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak
szerint.
Mózes Marianna polgármester:
Javasolja, hogy a képviselő-testület értsen egyet azzal, hogy az önhibás pályázat ez évben is
benyújtásra kerüljön, hogy a költségvetési hiányt esetlegesen pályázati úton lehessen pótolni.
Kéri a képviselő-testületet, aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát:
11/2012./II.20./kt. határozat:
1.

Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2012.évi
költségvetéséről szóló 2011.évi CLXXXVIII.törvény 6.melléklet 2.pontja alapján
(továbbiakban 6.melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon hátrányos
helyzetben lévő önkormányzatok 2012.évi támogatására.

2.

Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az öhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő önkormányzatok 2012.évi támogatásának igényléséhez a fenti
törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I.
b.) a települési önkormányzat lakosságszáma 2011.január 1-jén 1000 fő
alatti, és a Balatonszentgyörgy székhelyű körjegyzőséghez tartozik.
II.
a.) a települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és
2012.évben ilyen jogcímen 3390 ezer forint összegű bevételt tervez.
III.
Az önkormányzat 2012.évi költségvetési rendeletét vagy módosított
költségvetési rendeletét 3717 ezer forint összegű működési célú hiánnyal
fogadta el.
IV.
a.) az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra
nem kötelezett.
V.
Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 50.§.
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek megfelel.

Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
2.)Napirend tárgyalása
A térítési díjakról szóló rendelet módosítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Írásos előterjesztés és rendelet tervezet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A képviselő-testület vita és ellenszavazat nélkül, 5 igen szavazattal megalkotta a következő
rendeletét:

Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2012./II.20./önkormányzati rendelete a 8/2011./V.18./önkormányzati rendelete
az Önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési intézményekben fizetendő térítési
díjakról módosításáról
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés
a), és h) pontjában kapott felhatalmazás, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LV.
Törvény 10.§.(1) bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében, figyelemmel a
közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.tv. 115.§.(3) bekezdésére – a következőket rendeli el:
1.§.
A 8/2011./V.18./önkormányzati rendelet 1.melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1.melléklet a 8/2011./V.18./önkormányzati rendelethez
A nevelési-oktatási intézményekben nyújtott ellátások intézményi térítési díjai
Ellátás megnevezése
Gyermekek napközbeni
ellátás
a.) Napközi Otthonos
- óvodás
(háromszori étkezés)
- felnőtt étkezők
(egyszeri étkezés)
b.) Általános Iskola
- napközi
(háromszori étkezés)
- menza
(egyszeri étkezés)
- felnőtt étkezők:
(egyszeri étkezés)
c.) kapacitás kihasználtság
érdekében
értékesített
étkeztetés:
-

felnőtt étkeztetés
intézményen
kívülre

(egyszeri étkezés)
- Alapszolgáltatási Központ
részére
időskorúak
szociális étkezetése
(egyszeri étkezés)

Nyersanyagnorma
(Ft)

Rezsi
költség
(Ft)

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

228.-

-

228.- +ÁFA

257.-

223.-

480.- + ÁFA

295.-

-

295.- + ÁFA

-

180.- + ÁFA

257.-

223.-

480.- + ÁFA

257.-

223.-

480.- + ÁFA

233.-

202-

435.- + ÁFA

180.-

Záró rendelkezések
2.§.
(1) E rendelet 2012.év március hó 1.napján lép hatályba.
(2)A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak
szerint.

3.)Napirend tárgyalása
Egyéb ügyek
3.1. Belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Írásos jelentés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kérdések, hozzászólások:
Tordai Judit képviselő:
A jegyzőkönyv 7. oldalán szereplő önerő 31.431.190 Ft. ezt kellett a falunak finanszírozni?
Mózes Marianna polgármester:
Igen ezt kellett.
Tordai Judit képviselő:
A tervezett költség összesen 150.490.475 Ft, ennyi is lett kifizetve?
Török Csilla körjegyző:
Az ellenőrzési jelenésben leírt összeg került kifizetésre, kisebb összegből valósult meg meg,
mint amennyi az eredeti tervben volt. Saját forrás 30. millió Ft.
Tordai Judit képviselő:
Ezek a pénzek mind megvannak? Ha a lakosság 150.000 Ft-ot fizetett, akkor miért kell most
180.000 Ft-ot fizetni?
Mózes Marianna polgármester:
Öt évre a kamat 30.000 Ft.
Tordai Judit képviselő:
A lakosság kifizette a kamatot, de volt aki nem kötött szerződést, az miért fizet 180.000 Ft-ot?
Mózes Marianna polgármester:
Öt évre 180.000 Ft volt kamattal együtt, és aki nem kötött szerződést, de később fizette ki,
annak is 180.000 Ft.
Tordai Judit képviselő:
Nem érti, hogy a plusz pénz hova lett?
Mózes Marianna polgármester:
Az önerő volt az alapja az egésznek. A hitelnek pedig kamata volt.
Tordai Judit képviselő:
Volt saját forrás, miért kellett az embereknek annyit fizetni?
Török Csilla körjegyző:
A társulat határozta meg a közműfejlesztési hozzájárulás mértékét, vette fel a hitelt, amiért az
önkormányzatnak kezességet kellett vállalnia. Ha az emberek nem fizettek, az
önkormányzatnak akkor is fizetni kellett.

Tordai Judit képviselő:
Ezt az elszámolást nem látta sehol. Szeretné tisztán látni az egészet, hogy miért kellett ennyit
fizetni, miért került ennyibe. Javasolja a lakossági fórum összehívását, mivel ez úgy mindig
nyitott kérdés marad.
Mózes Marianna polgármester:
Meg fogjuk hívni Boros Istvánt a Kapos Hidro Kft. alkalmazottját, aki a pénzügyi részt
bonyolította, addigra a képviselő asszony a kérdéseit írja össze.
Tordai Judit képviselő:
Miért kellett az embereknek több pénzt fizetniük?
Mózes Marianna polgármester:
Tikoson azért fizettek kevesebbet, mert nagyobb volt az állami beruházás, mint Holládon.
Tordai Judit képviselő:
Az emberek kérdezik tőle, hogy miért kellett többet fizetni, nem azt mondta, hogy ellopták a
pénzt.
Gaál Melinda alpolgármester:
Vannak támogatások, azok vissza nem térítendőek-e?
Török Csilla körjegyző:
Igen, vissza nem térítendő.
Tordai Judit képviselő:
Meg kell-e indokolni a polgármesternek, hogy hova megy?
Török Csilla körjegyző:
Nem kell megindokolni, az ellenőrzési jelentésben csak nyomtatvány hiányát kifogásolta az
ellenőr. A belső ellenőrnek az a feladata, hogy segítse a pénzügyes és a polgármester
munkáját.
Tordai Judit képviselő:
Mit jelent az, hogy KÖVICE 68.000 Ft számszaki hiba?
Török Csilla körjegyző:
A KÖVICE támogatás és a sajátforrás mértékében van az eltérés, a bankszámla kivonatok
alapján 68.323.- Ft-al kevesebb volt a támogatás, mint ami a BFT ellenőrzési
jegyzőkönyvében volt, míg a saját forrás összege 68.730.- Ft-al több volt mint a
bankszámlakivonatokban és a főkönyvi számlák alapján. A BFT ellenőrzési jelentésének
során történt adminisztrativ hiba.
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a képviselő-testületet, amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, a belső ellenőri
jelentést fogadja el:

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
12/2012./II.20./kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
által készített belső ellenőrzési jelentésben foglaltakat megismerte, megtárgyalta, melyet
tudomásul vett és elfogadott.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
3.2.Időskorúak részére vásárolt étkeztetési díj felemelése
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Írásos előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. )
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért az étkezési díj forgalmi adóval terhelt felemelésével ,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
13/2012./II.20./kt. határozat:
Hollád Község Képviselő-testülete megtárgyalta Somogysámson Község Önkormányzatának
tájékoztatását, tudomásul vette, hogy 2012. január 1. naptól az étkeztetés díját általános
forgalmi adóval terhelten számlázzák
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
3.3. Tűzvédelmi együttműködési megállapodás megszüntetése
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Írásos előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. )
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
14/2012./II.20./kt.határozat:
Hollád
Község
Képviselő-testülete
megismerte,
megtárgyalta
a
Tűzoltóparancsnokság tájékoztatóját és egyetért azzal, hogy Hollád

Marcali
Község

Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás 2011. december 31. napjával
megszüntetésre került.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
3.4.Együttműködési megállapodás a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Marcali Kirendeltségével.
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Együttműködési megállapodás tervezet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Mózes Marianna polgármester:
Az elmúlt évekhez hasonlóan a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Marcali
kirendeltsége együttműködési megállapodást készített a 2012. évi munkájának segítéséhez.
Lakosság létszám arányában 60 Ft/fő összegű támogatást kérnek egy évre.
A napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a testületet, hogy aki egyetért az együttműködési megállapodással, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület a vitában elhangzottak figyelembevételével, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:
15/2012./II.20./kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Marcali Kirendeltségével kötött együttműködési megállapodást megismerte,
megtárgyalta. 2012. évre 273 x 60 Ft = 16.380 Ft, azaz Tizenhatezer-háromszáznyolcvan
forint támogatást biztosít a 2012.évi költségvetési kiadásai terhére.
Az Együttműködési Megállapodás aláírására a polgármestert felhatalmazza.
Felkéri a pénzügyi főelőadót, hogy a 16.380.- Ft Marcali Város Polgármesteri Hivatal KHB
10403947-39411321-00000000 sz. számlájára történő átutalásáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős. Mózes Marianna polgármester
3.5. „Margaréta” Óvoda Alapítványa pénzügyi támogatás megállapítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)

Mózes Marianna polgármester:
Az alapítvány levélben megkeresett bennünket, hogy az előző évekhez hasonlóan támogatást
biztosítsunk számukra, melyet játékok, egyéb eszközök vásárlására, kirándulások és egyéb
rendezvények támogatására kívánnak felhasználni. Az elmúlt években 20.000 Ft támogatást
javasol az alapítvány részére.
Tordai Judit képviselő:
Nem hívtak meg a bálra.
Mózes Marianna polgármester:
De igen, s mondtam is nektek, hogy lesz az óvodás bál.
Kéri a képviselő-testületet, aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület a vitában elhangzottak figyelembevételével, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:
16/2012./II.20./ kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Margaréta” Óvoda Alapítványa
pénzbeli támogatás iránti kérelmében foglaltakat megismerte, megtárgyalta, kérelmező
részére 20.000 Ft, azaz Húszezer 00/100 forint pénzügyi támogatást biztosít 2012.évi
költségvetési kiadásai terhére, a polgármestert a támogatási szerződés aláírására
felhatalmazza.
A képviselő-testület felkéri a pénzügyi főelőadót, hogy a megállapított támogatás összegének
az alapítvány Kéthely és Vidék Takarékszövetkezet Balatonszentgyörgy 66900069-10001909
sz.számlájára történő átutalásáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
3.6.„Dobó István” Általános Iskola Alapítvány pénzügyi támogatása – hivatalból indított
eljárás keretében
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Mózes Marianna:
Az iskola alapítványa jelenleg nem fordult kérelemmel az önkormányzathoz. Javasolja, hogy
hivatalból az előző évekhez hasonlóan 20.000 Ft támogatást biztosítsunk az alapítvány
részére.
Kéri a testületet, aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület vita és ellenszavazat nélkül, 5 igen szavazattal, tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi határozatát:
17/2012./II.20./ kt. határozat:
Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Dobó István” Általános Iskola
Alapítványa részére - hivatalból indított eljárás keretében - 20.000 Ft támogatást biztosít a
2012.évi költségvetési kiadásai terhére, a polgármestert a támogatási szerződés aláírására
felhatalmazza.
A képviselő-testület felkéri a pénzügyi főelőadót, hogy a megállapított támogatás összegének
az alapítvány részére történő kifizetéséről gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
3.7.Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Somogy Megyei Szervezete pénzügyi
támogatás kérése
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Írásos előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Mózes Marianna polgármester:
Hollád községben egy siketnéma él. 5.000 Ft támogatást javasol.
Kéri a Képviselő-testületet, akinek egyéb javaslata van, tegye meg.
Tordai Judit képviselő:
10.000 Ft támogatást javasol.
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért a 10.000 Ft támogatással, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 1 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
18/2012./II.20./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Siketek és Nagyothallók Országos
Szövetsége Somogy Megyei Szervezete részére javasolt 10.000 Ft pénzügyi támogatás
megállapítását nem támogatja, elutasítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

Mózes Marianna polgármester:
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért azzal. Hogy 5.000 Ft pénzügyi támogatást biztosítson
az önkormányzat a Siketek és nagyothallók Országos Szövetsége Somogy Megyei szervezete
részére, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
19/2012./II.20./ kt.határozat:
Hollád Község Képviselő-testülete a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Somogy
Megyei Szervezete részére 5.000 Ft pénzügyi támogatás biztosít, a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására felhatalmazza.
Felkéri a pénzügyi főelőadót, hogy a megállapított támogatást a kedvezményezett Erste
Banknál vezetett 11600006-00000000-36452477 sz. számlájára utalja át.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
3.8. Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesülethez csatlakozás
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Írásos előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. )
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy a Hollád Önkormányzata a
Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesülethez csatlakozzon, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
20/2012./II.20./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Balatongyöngye
Vidékfejlesztési Egyesülethez. (8640 Fonyód, Fő u. 19. képv .: Balogh István elnök) A
képviselő-testület az Egyesület Alapszabályzatában foglaltakat megismerte, az abban
foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, és kötelezettséget vállal az Egyesület
céljainak megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére. A
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az egyesületbe történő belépési nyilatkozat
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

Tordai Judit képviselő:
Mi lett az IKSZT pályázattal? Hivatalosan meg lehet-e kérdezni?
Gaál Melinda alpolgármester:
Ígéretet kapott a pályázattal kapcsolatban.
Török Csilla körjegyző:
Írásban kell megkérdezni, hogy mi lesz az IKSZT-vel.
Tordai Judit képviselő:
Hivatalosan kérjük, hogy az Örök Ifjúságért Egyesület Vezetője a pályázattal kapcsolatosan
kérjen írásos tájékoztatót.
Tordai Judit képviselő:
A 40-es sebességkorlátozó tábla kihelyezésre került, de véleménye szerint nagyon magasra
tették.
A háziorvos munkájával kapcsolatosan javasolja, hogy levélben kell leírni, hogy mit várnak el
tőle.
Mózes Marianna polgármester:
Fogalmazd meg, mire gondolsz.
Török Csilla körjegyző:
A testület határozzon arról, hogy levelet ír az orvosnak, de a képviselő asszony írja le, hogy
mi legyen a levélben.
A képviselő-testület vegye fel a napirendjei közé a háziorvos beszámolóját a tevékenységéről.
Tordai Judit képviselő:
Az kell leírni, hogy privát telefont a rendelési idő alatt ne használjon és jobban figyeljen oda a
betegekre.
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért a javaslattal kézfelemeléssel szavazzon:
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
21/2012./II.20./kt.határozat:
Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete levélben hívja fel dr. Darabont Ferenc
háziorvos figyelmét arra, hogy a privát telefonjait ne a rendelési idő alatt, és ne az orvosi
rendelőben intézze, valamint jobban figyeljen oda a betegek ellátására.
Felkéri a polgármestert, hogy a testület határozatáról a háziorvost tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős:Mózes Marianna polgármester

Tordai Judit képviselő:
A könyvtárba az internet bevezetéssel kapcsolatosan mit intézett a polgármester asszony?
Mózes Marianna polgármester:
Mobil internetnek nincs lefedettsége, nem nincs térerő el Holládon, így azt nem lehet
bevezetni.
Tordai Judit képviselő:
Javasolja bekötni az internetet a könyvtárba.
Mózes Judit képviselő:
Mi lesz akkor a jelenlegi internet szoba sorsa? Nem lesz áthelyezve?
Tordai Judit képviselő:
Javasolja, hogy az internet szobából kössék ki az internetet és a gépeket szállítsák el a
könyvtárba és oda legyen bekötve. Ugyanis az iskolás gyerekeknek szüksége van az
internetre, már a házi feladatot is e-mailben kapják. Holládon viszont még nagyon sok
családnak nincs internete.
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy a könyvtárba a régi gépek áthelyezésével
kerüljön az internet bekötésre március 1-től, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
22/2012./II.20./kt.határozat:
a.) Hollád Községi önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a könyvtárba az
internet az internet vezetésre kerüljön 2012.év március hó 1.napjától.
b.) A képviselő-testület elhatározza, hogy a jelenlegi internetes helyiségből, ami a Fő u.14.sz.
alatt található, a jelenleg használt gépek a könyvtárba a Petőfi u.86.sz. alá felszállításra
kerüljenek, és a könyvtári nyitvatartási időben a könyvtáros felügyelete mellett lehessen a
nyilvános internetet használni.
Határidő: 2012. március 1.
Felelős: Mózes Marianna polgármester
3.9.Marcali Óvoda Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Marcali
Városi Zeneiskola részére pénzügyi támogatás
Előadó: Tordai Judit képviselő
(Szóbeli előterjesztés)
Tordai Judit képviselő:
Javasolja, hogy a képviselő-testület 10.000 Ft pénzügyi támogatást biztosítson a zeneiskola
támogatására.

Mózes Marianna polgármester:
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy támogassuk a Marcali zeneiskolát,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület , 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
23/2011./II.20./ kt. határozat:
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Tordai Judit képviselő
javaslatát és 10.000 Ft pénzügyi támogatást biztosít a Marcali Óvoda Általános iskola és
Alapfokú Művészetoktatási intézmény Marcali Városi Zeneiskola részére a 2012.évi
költségvetési kiadásai terhére. A
polgármestert a támogatási szerződés aláírására
felhatalmazza.
Felkéri a pénzügyi főelőadót, hogy a fenti összeget a kedvezményezett részére fizesse ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Gaál Melinda alpolgármester:
A vörsi, holládi és a tikosi egyházközség által kiadott Vándormadár újság megjelentetéséhez a
tiszteletdíjából 10.000 Ft összegről lemond. Kéri a képviselő-testületet, hogy bejelentésével
értsen egyet.
Mózes Marianna polgármester:
Javasolja, hogy a képviselő-testület értsen egyet az alpolgármester bejelentésével
Kéri a képviselő-testületet, aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatát:
24/2012./II20./kt.határozat:
Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gaál Melinda alpolgármester bejelentését
– melyben a tiszteletdíjából egyszeri 10.000 Ft-ról a 2012.évi költségvetés javára lemond –
tudomásul veszi és elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
Mózes Marianna polgármester:
Javasolja, hogy a képviselő-testület 10.000 Ft összeggel támogassa a Vándormadár című
újság kiadását, Melyet a vörsi,a holládi és a tikosi egyházközség (8711 Vörs, Ady Endre
u.6.) ad ki.
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
25/2012./II.20./kt.határozat:
Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vörsi, holládi és a tikosi egyházközség
(8711 Vörs, Ady Endre u.6.) által kiadott Vándormadár című újság megjelentetéséhez 10.000
Ft pénzbeni támogatást biztosít a 2012.évi költségvetés terhére. A polgármestert a támogatási
szerződés aláírására felhatalmazza.
Felkéri a pénzügyi főelőadót, hogy a fenti összeget a kedvezményezett részére fizesse ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

Torda Judit képviselő:
Javasolja, hogy jövőre nézve a képviselő-testület tagjai és a polgármester gondolkozzanak el
azon, hogy a tiszteletdíjukból valamennyi összegről a nehéz anyagi körülményekre tekintettel
lemondanak.
Most nem vár választ erre a javaslatára.
3.10.Zárt ülés elrendelése
A képviselő-testület egyhangúlag a továbbiakban tárgyalandó ügyekre – jellegük miatt – zárt
ülést rendel el.
Egyéb napirend, hozzászólás nem lévén, Mózes Marianna polgármester a nyilvános ülést
berekeszti.
k.m.f.t.
Mózes Marianna
polgármester

Török Csilla
körjegyző

