Jegyzőkönyv
Készült Mosdós község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31. napján a
Mosdósi Községházán megtartott nyilvános képviselő- testületi ülésén.
Jelen vannak:
Keresztes József polgármester
Dr. Karvaly Ildikó- alpolgármester
Horváth István képviselő
Kis Mónika képviselő
Sándor Tamás képviselő
Sebők János képviselő
Keresztes József polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, mert 7 fő képviselőből 6 fő jelen van. Ruppert Sándorné képviselő
jelezte távolmaradását.
Jegyzőkönyv–hitelesítőnek felkéri Sándor Tamás képviselőt.
Mosdós Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen egyhangú szavazattal Sándor Tamás
képviselőt választja jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Az írásban kiküldött napirendekkel kapcsolatban kérdezi, hogy van-e valakinek észrevétele,
javaslata.
Kiss Mónika képviselő jelzi, hogy az egyéb ügyek napirenden belül kerüljön tárgyalásra a
helyi újság „Kisbíró” témáinak ismertetése, valamint a községben megszaporodott kóbor ebek
problémájának megoldása és a falu honlapjának karbantartására szeretne javaslatot tenni.
A Képviselő-testület a napirendi pontokat a fent jelzett módosítással egyhangúlag elfogadja.
Napirendek:
1./ Szociális tűzifa juttatásairól szóló rendelet
Előadó: Keresztes József-polgármester
2./ Étkezési térítési díjakról szóló rendelet
Előadó: Keresztes József-polgármester
3./ Ivóvízmű 2013. évi értéknövelő beruházásai
Előadó: Keresztes József-polgármester
4./ Mosdósi Óvoda 2013. évi költségvetésének előzetes tárgyalása
Előadó: Keresztes József-polgármester
5./ Közös Hivatal 2013. évi költségvetésének előzetes tárgyalása
Előadó: Keresztes József-polgármester, Tormási Andrea-aljegyző
6./ Egyéb ügyek
Előadó: Keresztes József-polgármester

Napirendek tárgyalása:
1./ Szociális tűzifa juttatásairól szóló rendelet
Előadó: Keresztes József-polgármester
- Az írásos előterjesztés kiküldésre került.
-

Keresztes József polgármester: Kéri a képviselőktől a javaslatot a szociális tűzifa
juttatásról szóló rendelethez.

-

Dr. Karvaly Ildikó alpolgármester: Szociális támogatásként tűzifát biztosítanának a
szociálisan rászoruló háztartásoknak, érdeklődik arról, hogy konkrétan hány személyt
érintene, és hány család kap lakásfenntartási támogatást, aktív korúak ellátását,
időskorúak járadékát.

-

Keresztes József polgármester: Természetbeni juttatásként az idei évben 17m3
tűzifaosztásra van lehetőség. Akik igényelnek és jogosultak is, megkapják a tűzifát, a
nehéz sorsú családokban nagy segítséget jelent a tűzifa biztosítása. Segítséget jelent
azok számára, akik a jelenlegi helyzetben nem tudják önerőből megvásárolni a téli
tüzelőjüket. Mivel a nehéz körülmények között élők számára a tüzelő kiszállítási
költsége is meghaladja az anyagi lehetőségeket, ezért a kiszállításról is a falu
gondoskodik.

-

Dr. Karvaly Ildikó alpolgármester: Sokkal többet kellene szétosztani, mint amennyivel
tudja a testület segíteni a rászorulókat, Érdeklődik arról, hogy a családsegítő és védőnő
részéről érkeztek –e javaslatok?

-

Keresztes József polgármester: Igen, a családgondozó gyűjtötte össze azoknak a
gyermekes családoknak a listáját, akik leginkább szükséget látnak a hideg miatt. Az
Integrált Szociális Központ vezetője is jelezte felé a rászoruló idős emberek névsorát.
A beérkező igényekből a képviselő testület dönti el, hogy ki kaphat tűzifát, elsősorban
azok az igénylők kaphatnak, akik a jogosultsági feltételeknek megfelelnek. Sajnos
több tűzifára lenne szükségünk, hiszen sokkal nagyobb számban vannak a rászorulók.

-

Tormási Andrea aljegyző: Jelenleg a rászorultsági kategóriába kb. 55 család fér bele.

-

Keresztes József polgármester: A beadott igényekből kell azt a 17 rászoruló családot
kiválasztani, akiknek tűzifát biztosítunk segítve ezzel a körülményeik javítását.

-

Dr. Karvaly Ildikó alpolgármester: A kérelmeket a lakosság részére hogyan fogjuk
eljuttatni?

-

Patakiné Kercsó Szilvia jegyző: A helyi hirdetőtáblára kell kifüggeszteni ezt a
rendeletet és az interneten is, így tudjuk a lakosokat tájékoztatni elsősorban. Felhívja a
figyelmet arra, hogy elsősorban a BM. rendelet alapján legrászorultabbak jogosultak a
támogatásra.

-

Keresztes József-polgármester javaslatot tesz a rendelet elfogadására.

Mosdós Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet
alkotja:

Mosdós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II.01.)
önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2./ Étkezési térítési díjakról szóló rendelet
Előadó: Keresztes József-polgármester
Az írásos előterjesztés kiküldésre került.
-

Keresztes József polgármester: Az Óvoda konyha működtetése 2013. január 1-től az
Önkormányzat feladata. A nyersanyagárak emelkedése miatt szükségessé vált az
étkezési díjak emelése. Az Óvoda részéről az élelmezésvezetővel egyeztetve 20 Ft
emelésre tesz javaslatot. Inflációs hatások érvényesítése, valamint az élelmezés
színvonalának megtartása indokolja a térítési díjak emelését. Az Óvoda konyháján 2
fő szakácsnő dolgozik jelenleg 70-80 adag ebédet, főznek. A konyha modern
felszereltsége lehetővé teszi a napi 100 adag ebéd elkészítését. Jó lenne, ha 100%-os
kihasználtsággal működne a konyha, hiszen a személyzetünk adott hozzá.

-

Kiss Mónika képviselő: Javasolja, hogy a faluban működő Kiss Ferenc Református
Idősek Otthonát kellene megkeresni, hogy az Óvoda konyháját keressék fel az ottani
idősek étkeztetésével kapcsolatban.

-

Keresztes József polgármester: Az Idősek Otthona vezetőjével beszélt már erről, de
elzárkózott akkor ettől a lehetőségtől. Tudta volna az óvoda vállalni az idősek
étkezését, pl. vacsorát heti 3 alkalommal, de nem szeretnék igénybe venni ezt a
szolgáltatást. Arra hivatkozott az Intézményvezető, hogy elégedettek a részükre
kiszállított étel minőségével.

-

Dr. Karvaly Ildikó: A vendégebéd ára mennyivel emelkedik?

-

Keresztes József polgármester: 2013. március 01-től vendégebéd ára 550 Ft lesz,
óvodás gyermekeknek háromszori étkezés 310 Ft. A konyhára a mezőgazdasági
projekt keretében megtermelt terményekkel megfelelő minőségű saját
nyersanyagokkal biztosítottak és növelték ezzel az elkészített ételek színvonalát. Az
önköltségen történő nyersanyag értékesítéssel jelentős költségmegtakarítás érhető el,
melyet az egészségesebb táplálkozásra fordíthattak. Javasolja a rendelet elfogadását.

Mosdós Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet
alkotja:

Mosdós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (II.01.)
önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának,
valamint a nyersanyagnorma megállapításáról szóló 5/2011. (III.23.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

-

Keresztes József polgármester: A felnőtt étkezési térítési díjak vonatkozásában javasol
határozatot hozni az előterjesztés szerint.

Mosdós Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozza:

2/2013. (I.31.) Mosdós Önkormányzat Kt. határozat:
Mosdós Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Mosdósi
Óvoda
előterjesztése alapján- a főzőkonyhán előállított adagok nyersanyagnorma emelésére
irányuló kérelmét megvizsgálta, és az étkezési nyersanyag normák emeléséhez 2013.
március 01. napjától az alábbiak szerint járul hozzá:
Nyersanyagnorma Rezsi költség
Vendégebéd
253
180
Szociális
236
166
étkeztetés

Áfa (27%)
117
108

Térítési díj
550
510

Felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013.02.28.
3./ Ivóvízmű 2013. évi értéknövelő beruházásai
Előadó: Keresztes József-polgármester
Az írásos előterjesztés kiküldésre került.
-

Keresztes József polgármester: Elmondja, hogy a KAVÍZ Kaposvári Víz-és
Csatornamű elkészítette a település 2013. évi értéknövelő felújításának programját.
Telefonon egyeztetett Vígh Attilával, mivel olyan beruházásokat szeretnének
elvégezni, amelyek a KEOP-os pályázatban szerepelnek például, vegyszeradagoló
berendezés beépítése, tolózárcsere, út alatti vezetékek cseréje, tűzcsapcserék,
csapszekrények pótlása. Ezeket a beruházásokat nem javasolja finanszírozni. Csak a
295 eFt-os koncessziós díj éves összegének erejéig javasolja az értéknövelő
beruházást, úgy, hogy ezzel kapcsolatban is előzetesen egyeztessenek.

-

Dr. Karvaly Ildikó alpolgármester: Mi számít értéknövelő beruházásnak?

-

Tormási Andrea aljegyző: Tavalyi évben az Önkormányzat a KAVÍZ-el kötött bérleti
szerződésében szerepel, hogy mi minősül értéknövelő beruháznak. Abban is az
szerepel, hogy előzetes egyeztetés alapján végezhetőek el a munkák.

-

Keresztes József –polgármester kéri a testületet, hogy szavazzanak.

Mosdós Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozza:

3/2013. (I.31.) Mosdós Önkormányzat Kt. határozat:
Mosdós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KAVÍZ kft. által Mosdós
Község ivóvíz-közmű hálózatának 2013. évi értéknövelő beruházási programját
megtárgyalta. A Képviselő-testület az értéknövelő beruházásokra vonatkozó
programban szereplő tételek közül csak azokat a felújításokat támogatja, amelyek a
Nagyberki-Mosdós Ivóvízminőség-javító Társulás által megvalósítandó KEOP
pályázatban nem megvalósíthatóak, valamint az értéknövelő felújításokat a
polgármesterrel történt előzetes egyeztetés után, a 2013. évi 295 e Ft bérleti díj erejéig
engedélyezi.
Felelős: Keresztes József polgármester
Határidő: azonnal
-

Keresztes József polgármester: A Képviselő-testület az októberi testületi ülésén
határozatot hozott Igal város által vételre felajánlott ivóvíz közös üzletrész
vonatkozásában, melynek névértéke 100.000 Ft, hogy az önkormányzat lemond az
elővételi jogáról. A KAVÍZ Kft.-től nemrég megkeresés érkezett, hogy az igali
üzletrész nem 100.000 Ft, hanem 286.000 Ft névértékű és kérik módosítani e szerint
az akkor hozott határozatunkat.

Mosdós Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozza:

4/2013. (I.31.) Mosdós Önkormányzat Kt. határozat:
Mosdós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 134/2012.(X.11.) ök. számú
Képviselő-testületi határozatát az alábbiak szerint módosítja és fogadja el:
Az Igal Város Önkormányzat tulajdonát képező és általa vételre felajánlott KAVÍZ Kft.
( Kaposvár, Áchim A. u. 2. ) 286.000 Ft névértékű közös üzletrésze vonatkozásában az
önkormányzat elővásárlási jogával élni nem kíván. A Képviselő testület felhatalmazza a
polgármestert az üzletrész elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
4./ Mosdósi Óvoda 2013. évi költségvetésének előzetes tárgyalása
Előadó: Keresztes József-polgármester
Az írásos előterjesztés kiküldésre került.
-

Keresztes József polgármester: Az Önkormányzatok részére az óvodai nevelés ellátása
maradt kötelező önkormányzati alapfeladatnak. A mosdósi Óvoda 2012. december 31ig a Nagyberki Szász Endre Általános Iskola Tagóvodájaként működött. Mosdós, Baté
és Kaposkeresztúr községek Képviselő-testülete jogutódként hozta létre a Mosdósi
Mackóvár Óvodát, amelynek tagintézményeként működik a Batéi Szivárvány

Tagóvoda. Fenntartóként pedig alapításra került a három község, mint alapító tag által
a Kaposmenti Óvodafenntartó Társulás. A 2013. évi központi költségvetés Mosdós
Óvoda esetében 3 óvodapedagógus és 1 fő dajka bér + járulékait finanszírozza. 2013.
évi költségvetési támogatás összesen: 13.338 e Ft, 33 fő gyermeklétszámmal
számolva. Amennyiben ezt a gyermek létszámot nem tudják tartani a támogatás is
csökkentésre kerül.
-

Apáti László Zoltánné óvodavezető: Az óvoda jelenleg 33 gyermeklétszámmal
működik, február közepétől 38 gyermek jár az Intézménybe. 2012/2013-as tanévben
10 gyermek ballag el, a következő tanévben 34 gyermeklétszámmal kezdik meg az
évet. A gyermekek szempontjából a 3 óvónő és 1 dajka felállás lenne a megfelelő.
Most jelenleg 2 óvónő látja el ezt a feladatot, és így nagyon nehezen tudják megoldani
munkaidő beosztást, hiszen a vezetői teendőt is el kell látnia, főleg most év elején
nagyon sok új feladattal kellett szembenéznie.

-

Tormási Andrea aljegyző: a 3 fő óvodapedagógust javasolja támogatni, hogy
biztosítva legyen a szakmai háttér. Az új óvónő határozatlan idejű közalkalmazotti
státuszban kerülne felvételre 2013. március 01-től, viszont az esetleges
gyermeklétszám csökkenésekor számolni kell azzal, hogy a harmadik óvónőt nem
finanszírozza a központi költségvetés. Az óvoda működéséhez az Önkormányzatnak is
hozzá kell járulnia, ez nagyon nehéz lesz, mivel a z Önkormányzat költségvetése is
hiánnyal számol.

-

Dr. Karvaly Ildikó alpolgármester: Javasolja, hogy a dajka 8 órás munkaidőben
dolgozzon. Az élelmezésvezetői feladatokat 2 órában lássa el.

-

Patakiné Kercsó Szilvia jegyző: Javaslom, hogy a Batéi Szivárvány tagóvodában
összhangban kerüljön ez megállapításra, hogy hogyan dolgozik a dajka és
élelmezésvezető. Ezt közösen kell megoldani.

-

Keresztes József polgármester: Szeretné, ha a Mackóvár Óvodánk jó híre terjedne és
minél több gyermek jelentkezne az Intézménybe, előzetesen javasolja a költségvetést
a fentiek figyelembevételével előkészíteni.

Mosdós Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozza:

5/2013. (I.31.) Mosdós Önkormányzat Kt. határozat:
Mosdós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mosdósi Mackóvár Óvoda
mosdósi székhely intézménye 2013. évi költségvetésnek tervezetét előzetesen
megtárgyalta és javasolja az, intézményvezetőjének, hogy az alábbi létszámmal tervezze
a költségvetést Kaposmenti Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsnak
jóváhagyásra:
3 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka, 1 fő élelmezésvezető (2 órában), 2 fő szakács.
Felelős: Keresztes József polgármester
Határidő: azonnal

5./ Közös Hivatal 2013. évi költségvetésének előzetes tárgyalása
Előadó: Keresztes József-polgármester, Tormási Andrea-aljegyző
Az írásos előterjesztés kiküldésre került.
-

Keresztes József-polgármester kéri az aljegyzőt, hogy tájékoztassa a javaslatról a
testületet.

-

Tormási Andrea aljegyző: 2013. január 01-vel megalakult új közös hivatal és 10 fő
dolgozóval kezdte el működését, melyből 4 fő dolgozik a mosdósi kirendeltségen. A
szülési szabadságra ment kolleganő helyett 2013. december 01-el határozott időre
köztisztviselői státuszban egy fő munkatársat vettek fel. Az eddig Gyesen volt
kolleganő 2013. január 15-vel ismét állományba került, most tölti a visszamenőleges
szabadságát, de újra szülni fog, várhatóan március elején. Az eddig őt helyettesítő
kolleganő van továbbra is a helyén. Nagyon sok a munkánk, hiszen a helyi kórház
miatt nagyon sok az anyakönyvezés, melyet csak anyakönyvezetői szakvizsgával lehet
végezni. Ez a szakvizsga a pénzügyes kolleganőnknek és neki van meg. A többi
munka mellett nagyon nehéz még ezt is ellátni. Ebben az évben a személyi juttatások
besorolási béren vannak tervezve, a tavalyi évhez képest kb. 1,6 m Ft csökkenést
jelent járulékokkal együtt. Egyetlen remény a plusz finanszírozásra azok a levelek,
melyet több helyre, különböző érdekvédelmi szervezeteknek eljutattak, melyben azt
kértük, hogy legalább fél főt finanszírozzanak a nálunk kialakult speciális helyzet
miatt. Ha ez sikerülne, akkor hozzájárulás nélkül finanszírozható lenne a hivatal az
állami költségvetési támogatásból. Dologi kiadásokat minimálisra csökkentették. A
tavalyi dologi tervezet is igen megszorítottra volt tervezve. Vannak azonban többlet
kiadások pl. anyakönyvi kivonat vásárlása, postai díjak emelkedése. De semmi olyan
nincs a költségvetésbe tervezve, ami nem a napi feladatok ellátását szolgálná.

-

Keresztes József polgármester: Kiadásokat csökkenteni már nem tudják a
költségvetésünkben, ha még csökkenésre kényszerülnek, akkor az már létszám
csökkenést fog eredményezni, és ez nagy terhet jelentene a többi dolgozóra nézve. Az
önkormányzati költségvetést nem tudják jelen pillanatban úgy megtervezni, hogy ne
legyen mínuszos. Javasolja, hogy ezen számok ismeretében tervezzék a közös hivatal
költségvetését.

-

Patakiné Kercsó Szilvia-jegyző elmondja, hogy erről nem kell szavazni, mivel ezt
közös ülésen a fenntartók fogadják el az egész hivatalra vonatkozóan.

6./ Egyéb ügyek
Előadó: Keresztes József-polgármester
-

-

Keresztes József polgármester az alábbi tájékoztatásokat adja:
A Mosdósért Egyesület az önkormányzat támogatásával elnyert pályázati pénzből
valósítja meg a kultúrház belső felújítását. Január 4-én elkezdték a munkálatokat, jelenleg
a festés, burkolás, nyílászáró csere munkálatok folynak. A végleges befejezés várhatóan
február elején lesz.
Benyújtottak egy pályázatot a tavalyi évben is a külső felújításra, szigetelésre, festésre, ha
sikerülne nyerni, akkor egy nagyon szép épülete lenne a községnek a falu központjában.

-

Tájékoztatja a képviselő testületet és a jelenlévőket, hogy 2013. február 9-én, szombaton
jótékonysági bált tart a Mackóvár Óvodánk, kéri, hogy minél nagyobb létszámban
jelenjenek meg a bálon és támogassák ezzel is az intézményt.

-

Kiss Mónika képviselő: a megjelenő falu újság témáiról kíván tájékoztatást adni, ami
elsősorban az önkormányzat híreit, mosdósi egyesületek programjait tartalmazná, a
Mackóvár óvoda új vezető óvónőjét szeretnék bemutatni és a helyi vállalkozókat. Röviden
ezekből a témákból állítaná össze az újságot, esetleg az új hivatalról. A falu honlapjának
frissítésével kapcsolatban szeretné a polgármester urat megkérdezni, hogy kell-e segítség,
mert lenne rá javaslatom, aki elvégezné ezt a feladatot.

-

Keresztes József polgármester: A honlapunk karbantartását a hivatal dolgozói végezték,
igaz sajnos a sok munkájuk miatt ez nem mindig naprakész, de igyekeznek, hogy minden
fontos információ felkerüljön a honlapra.

-

Kiss Mónika képviselő: Felhívja a figyelmet arra, hogy a falu utcáin nagyon elszaporodtak
a kóbor ebek. Fontosnak tartaná a lakosság tájékoztatását az állattartás megfelelő
szabályaira.

A polgármester zárt ülést rendel el, a testület így folytatja tovább a munkáját.

K.m.f.

Keresztes József
polgármester

Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

Sándor Tamás
jegyzőkönyv-hitelesítő

