Jegyzőkönyv
Készült Mosdós község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 22. napján a
Mosdósi Községházán megtartott nyilvános képviselő- testületi ülésén.
Jelen vannak:
Keresztes József polgármester
Dr. Karvaly Ildikó- alpolgármester
Ruppert Sándorné képviselő
Sebők János képviselő
Horváth István képviselő
Kis Mónika képviselő
Patakiné Kercsó Szilvia-jegyző
Tormási Andrea-aljegyző
Meghívott vendégek a meghívóban foglaltak szerint.
Keresztes József polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, mert 7 fő képviselőből 6 fő jelen van. Jegyzőkönyv–hitelesítőnek
felkéri Kis Mónika képviselőt.
Mosdós Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen egyhangú szavazattal Kis Mónika
képviselőt választja jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Az írásban kiküldött napirendekkel kapcsolatban kérdezi, hogy van-e valakinek észrevétele,
javaslata.
A képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.
Napirendek:
1./ Civil szervezetek 2012. évi beszámolója
Előadó: Keresztes József-polgármester, civil szervezetek vezetői
2./ Gyermekjóléti Szolgálat családgondozó 2012. évi munkáról beszámoló
Előadó: Keresztes József-polgármester, Tormási Adrienn családgondozó
3./ Integrált Szociális Központ családsegítő 2012. évi munkáról beszámoló
Előadó: Keresztes József-polgármester, Hodosi Zita családsegítő
4./ Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Keresztes József-polgármester
5./ Polgármesteri Hivatal 2012. évi gazdálkodásáról beszámoló
Előadó: Keresztes József-polgármester, Tormási Andrea aljegyző
6./ Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról beszámoló
Előadó: Tormási Andrea
7./ Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról beszámoló, pénzmaradvány jóváhagyásáról
Előadó: Keresztes József-polgármester
8./ Esély Alapszolgáltatási Központ 2012. évi beszámolója a gazdálkodásról
Előadó: Keresztes József-polgármester

9./ Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Keresztes József-polgármester
10./ Integrált Szociális Központ 2014. évi koncepciója
Előadó: Keresztes József-polgármester
11./ Mosdósi Mackóvár Óvoda óvodavezetői álláspályázat kiírása
Előadó: Keresztes József-polgármester
12./2013. évi közbeszerzési terv elfogadásáról
Előadó: Keresztes József-polgármester
13./ ÖNHIKI pályázat beadása
Előadó: Keresztes József-polgármester
14./Önkormányzati feladatellátás fejlesztése pályázat
Előadó: Keresztes József-polgármester
15./ Pénzügyi Végrehajtási Társulás megszűnése
Előadó: Keresztes József-polgármester
16./ Támogatási kérelmek
Előadó: Keresztes József-polgármester
17./ Egyéb ügyek
Előadó: Keresztes József-polgármester

Napirendek tárgyalása:
1./ Civil szervezetek 2012. évi beszámolója
Előadó: Keresztes József – polgármester, civil szervezetek vezetői
Az írásos előterjesztés kiküldésre került.
Keresztes József polgármester: A civil szervezetek 2012. évi beszámolóit megkapták a
testület tagjai. Az önkormányzat az idei költségvetésbe sajnos a legminimálisabb mértékű
támogatást tudta betervezni a civil szervezeteknek.
Dr. Karvaly Ildikó alpolgármester: Jelen volt a Mosdósért Egyesület Közgyűlésén és
sajnálattal tapasztalta, hogy nagyon kevés volt a résztvevő. Mit kellene tenni ahhoz, hogy
többen vegyenek részt az Egyesület munkájában?
Keresztes József polgármester: Sajnálatos módon tapasztalja, hogy a 25-40 éves korosztály
nem vesz részt a rendezvényeken, mindig ugyanazokat az arcokat látni a programokon.
Dr. Karvaly Ildikó alpolgármester: Úgy gondolja, hogy az óvodás és a kisiskolás gyerekeket
be kellene vonni a rendezvények műsoraiba és így a szülők is elkísérnék a gyermekeket és a
látogatottság is nagyobb lenne a különböző programokon.

Eperjesi József Mosdósért Egyesület elnöke: Elsődleges szempontnak tartja, hogy a
gyermekekkel együtt szervezze az Egyesület a programjait. Az előző évben is nagyon nagy
sikerrel tudta megrendezni a szüreti felvonulást, ami idén is az éves programok között
szerepel.
Keresztes József polgármester javaslatot tesz a beszámolók elfogadására:
A képviselő-testület a téma megvitatása után 6 egyhangú igen szavazati arányban az alábbi
határozatot hozta:

82/2013. (IV.22.)Mosdós Önkormányzat Kt. határozat:
Mosdós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Steiner Rezső Olimpiai Baráti
Kör 2012. évi beszámolóját elfogadja.
Felelős: Keresztes József polgármester
Határidő: azonnal
Mosdós Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozza:

83/2013. (IV.22.)Mosdós Önkormányzat Kt. határozat:
Mosdós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mosdós SC 2012. évi
beszámolóját elfogadja.
Felelős: Keresztes József polgármester
Határidő: azonnal
A képviselő-testület a téma megvitatása után 6 egyhangú igen szavazati arányban az alábbi
határozatot hozta:

84/2013. (IV.22.)Mosdós Önkormányzat Kt. határozat:
Mosdós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mosdósért Egyesület 2012. évi
beszámolóját elfogadja.
Felelős: Keresztes József polgármester
Határidő: azonnal
2./ Gyermekjóléti Szolgálat családgondozó 2012. évi munkáról beszámoló
Előadó: Keresztes József-polgármester, Tormási Adrienn családgondozó
Az írásos előterjesztés kiküldésre került.
Keresztes József polgármester: Igen tartalmas és naprakész beszámolót kapott Tormási
Adrienn családgondozótól. A munkájával elégedett, rendszeresen tájékoztatja aljegyző
asszonyt az aktuális munkájáról.
Dr. Karvaly Ildikó alpolgármester: Mit jelent az átmeneti nevelésbe vétel?
Tormási Adrienn családgondozó: Intézetben vagy nevelő családnál nevelik a gyermeket,
Mosdós községben 2012. évben 3 gyermek részesült átmeneti nevelésben.
Dr. Karvaly Ildikó alpolgármester: Mennyi volt az igazolatlan hiányzás az iskolában?

Tormási Adrienn családgondozó: Nem volt sok igazolatlan mulasztás a tanköteles korú
gyermekeknél. 2012. évben 7 gyermek hiányzott igazolatlanul, de a hiányzás a 30 órát nem
haladta meg. Egy tanulónál az iskolai hiányzás meghaladta az 50 órát, nála az iskoláztatási
támogatást felfüggesztették.
Keresztes József polgármester javasolja a beszámolót elfogadni:
Mosdós Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozza:

85/2013. (IV.22.)Mosdós Önkormányzat Kt. határozat:
Mosdós község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Esély” Alapszolgáltatási
Központ Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának a 2012. évi szakmai beszámolóját
és a 2012. évi gyámügyi beszámolót elfogadja.
Felelős: Keresztes József polgármester
Határidő: azonnal
3./ Integrált Szociális Központ családsegítő 2012. évi munkáról beszámoló
Előadó: Keresztes József-polgármester, Hodosi Zita családsegítő
Az írásos előterjesztés kiküldésre került.
Keresztes József polgármester: Hodosi Zita családsegítőtől is megkapta az írásos beszámolót
a 2012 évi munkájáról. Elmondja, hogy sajnos egyre több személy és család kerül krízis
helyzetbe, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet
megszüntetésének elősegítése a családsegítő feladata.
Kovács Lászlóné intézményvezető: Nagyon nehéz éveknek néz elébe. Mosdós községben egy
gondnokoltja és egy gyámlánya van, akikkel semmi probléma nincs.
Keresztes József polgármester: Hodosi Zita családsegítőtől kéri, hogy a kapcsolattartás
szorosabb legyen közöttük. Tájékoztassa Mosdós községben az aktuális munkájáról,
felmerülő problémákról a családsegítő. A Szociális Otthonban dolgozó kollegákkal is
konzultáljon. Szerinte a téli időszak a legnehezebb a krízishelyzetbe jutott családoknak.
Kovács Lászlóné intézményvezető: Igen, tapasztalta és nagy gondot fordított a télre és az
ünnepekre igyekezett a rászorulókon segíteni és amennyire tudta szebbé varázsolta az
ünnepeket is a krízis helyzetben lévő családoknak.
Dr. Karvaly Ildikó
Önkormányzattal?

alpolgármester:

Milyen

időközönként

van kapcsolattartás

az

Hodosi Zita családsegítő: Csütörtöki napokon keresi fel a Mosdósi Hivatalban a szociális
ügyintézőt, ahol a szükséges információkat egymással megosztják.
Dr. Karvaly Ildikó alpolgármester: Javasolja, hogy ne csak a szociális ügyintézővel
konzultáljon, hanem keresse fel az aljegyző asszonyt és a polgármester urat is, mert
adódhatnak olyan problémák, amelyben csak ők tudnak segítséget nyújtani. Milyen a
kapcsolattartás a civil szervezetekkel?

Hodosi Zita családsegítő: Elmondja, hogy munkája során több társintézménnyel tartja a
kapcsolatot, rendszeressége az esetektől függ.
Dr. Karvaly Ildikó alpolgármester: Mosdós községben védendő fogyasztó csak 6 fő lenne a
beszámoló alapján?
Tormási Andrea aljegyző: Ennél több a rászoruló, csak ők közvetlenül a Hivatalt keresik fel a
problémáikkal.
Keresztes József polgármester javaslatot tesz a beszámoló elfogadására:
Mosdós Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozza:

86/2013. (IV.22.)Mosdós Önkormányzat Kt. határozat:
Mosdós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kercseligeti Integrált Szociális
Központ családsegítőjének 2012. évről szóló szakmai beszámolóját elfogadja.
Felelős: Keresztes József polgármester
Határidő: azonnal
4./ Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Keresztes József-polgármester
Az írásos előterjesztés kiküldésre került.
Keresztes József polgármester: A 2012. évi költségvetési rendeletben az előirányzatok
módosítására főként a közmunkaprogram alapilletmény összege megváltozása miatt volt
szükség.
Dr. Karvaly Ildikó alpolgármester: Megkérdezi, hogy a 2. oldal 2.§ 3. pontja mit jelent, miért
veszti a rendelet hatályát a hatályba lépést követő napon?
Patakiné Kercsó Szilvia jegyző: Ez egy módosító rendelet, ezáltal ez a rendelet veszti hatályát
a kihirdetést követően és a módosítása beépül az eredeti rendeletbe, ez egy jogszabály alkotási
kötelezettség.
Keresztes József polgármester javasolja a rendeletet elfogadni:

A képviselő-testület a téma megvitatása után 6 egyhangú igen szavazati
arányban az alábbi rendelet alkotta:
7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi
költségvetéséről szóló 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5./ Polgármesteri Hivatal 2012. évi gazdálkodásáról beszámoló
Előadó: Keresztes József-polgármester, Tormási Andrea aljegyző
Az írásos előterjesztés kiküldésre került.
Keresztes József polgármester: Aljegyző asszonyt megkéri, hogy tájékoztassa a testületet a
Polgármesteri Hivatal 2012. évi gazdálkodásáról.
Tormási Andrea aljegyző: Ahogy a szöveges előterjesztésben is leírták, a 30.014 eFt
előirányzattal szemben 26. 815 eFt volt az önkormányzati finanszírozás, ebből adódik 3 millió
Ft alulfinanszírozás, ez nem tényleges pénzmaradvány, mivel a hivatalnak ez átadásra nem
került.
A dologi kiadásoknál igen csak próbáltak megszorítani, semmi olyanra nem költöttek, amire
nem volt szükségük, tényleg csak a napi munkavégzéshez szükséges eszközök kerültek
beszerzésre.
A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai a polgármester úr illetményét, illetve a képviselők
tiszteletdíjait is tartalmazza, ezért tűnik ennyire soknak.
Keresztes József polgármester javaslatot tesz a beszámoló elfogadására:
Mosdós Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 1 tartózkodással, szavazattal az alábbi
határozatot hozza:

87/2013. (IV.22.)Mosdós Önkormányzat Kt. határozat:
Mosdós Község Önkormányzat Képviselő-testülete Mosdósi Polgármesteri Hivatal 2012.
évi gazdálkodásáról készült beszámolót és egyben záró beszámolót 26.823 e Ft teljesített
bevétellel és 26.677 e Ft teljesített kiadással az alábbi előirányzat bontásban elfogadja:
- személyi juttatások előirányzata. 19.522 e Ft
- munkaadói járulékok előirányzata: 5.028 e Ft
- dologi kiadások előirányzata
2.127 e Ft,
- függő, átfutó kiadások
16 e Ft.
A Hivatal 2012. évi pénzmaradványát 3.345 e Ft-ban hagyja jóvá, amelyből
kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 16 eFt. A szabad felhasználású
pénzmaradványát 3.329 Ft-ban állapítja meg, melyet teljes összegben visszavon.
Felelős: Keresztes József polgármester, Tormási Andrea aljegyző
Határidő: azonnal
6./ Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról beszámoló
Előadó: Tormási Andrea
Az írásos előterjesztés kiküldésre került.
Tormási Andrea aljegyző: Igyekezett az ügyirat forgalomból, a testületi ülések számából, a
határozatokból bemutatni a 2012. évi Polgármesteri Hivatal munkáját. 2013. január 01-től,
Baté, Fonó, Kaposkeresztúr község Önkormányzataival Közös Hivatalként működnek. Az
elején voltak kisebb-nagyobb nehézségek, de úgy látja egyre jobban sikerül az
együttműködés. Szerinte egyre jobban működik a Közös Hivatal, az ügyintézők egymás
munkáját is segítik.
Kis Mónika képviselő: Kérdezi, hogy a 2012. évben nem volt honosítás és állampolgársági
ügy, mivel itt nincs adat a beszámolóban?

Tormási Andrea aljegyző: De igen, 1 db volt. 2013. január 01-től a honosítási ügyek a Járási
Hivatal hatáskörébe tartoznak. Állampolgársági eskütételre továbbra is lehetőség van a
Hivatalban. Az anyakönyvi ügyintézés az idén is nagyon sok, főként ő végzi ezt az
ügyintézést, és a pénzügyes, sajnos, nem tudni, hogy mikor lehet beiskolázni 1 főt anyakönyvi
szakvizsgára.
Keresztes József polgármester javaslatot tesz a beszámoló elfogadására:
Mosdós Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozza:

88/2013. (IV.22.)Mosdós Önkormányzat Kt. határozat:
Mosdós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mosdósi Polgármesteri
Hivatal 2012. évi szakmai beszámolóját elfogadja.
Felelős: Keresztes József polgármester, Tormási Andrea aljegyző
Határidő: azonnal
7./ Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról beszámoló, pénzmaradvány jóváhagyásáról
Előadó: Keresztes József-polgármester
Az írásos előterjesztés kiküldésre került.
Keresztes József-polgármester kéri a képviselőket, hogy tegyék fel kérdéseiket.
Ruppert Sándorné képviselő: Kérdezi, hogy az egyéb támogatásértékű bevétel 5.653 e Ft
valmint az egyéb központi támogatás bérkompenzáció 2012. évi módosított előirányzat 1.390
e Ft, 2012. évi teljesítés 8.375 e Ft, ezek mit takarnak?
Patakiné Kercsó Szilvia jegyző: Elmondja, hogy több támogatás is szerepel az egyéb központi
támogatásban, nem csak bérkompenzáció, hanem itt van a közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás, tűzifa támogatás, illetve a gyermekvédelmi támogatás, valamint, egyéb szociális
támogatás. Támogatásértékű bevétel pedig pályázati támogatás. Sajnos pont a beszámoló
elkészítése előtti időszakban betegedett le a pénzügyes kolleganő és ezért a beszámoló
elkészítését ki kellett adni egy külsős könyvelőnek. Az utolsó módosításokat is neki kellett
elkészíteni. Itt szerepel még a korábban felvett hitel adósság konszolidációja, amit kapott az
önkormányzat.
Dr. Karvaly Ildikó alpolgármester: Megkérdezi, hogy a hitel mennyi volt?
Tormási Andrea aljegyző: Tájékoztatja a testületet a beszámolóból, hogy az egyéb
támogatásértékű bevétel 5.653 e Ft az alábbiak szerint oszlik meg, 3.813 eFt a komposztáló
pályázatra kapott támogatás, kistérség vagyonmegosztásából kapott, ivóvíz önerő pályázat
visszakapott összege, tűzifa támogatás összege. Elmondja, ezek azok a támogatások, amelyek
előre nem tervezhetők, de évközben megkapták ezeket a támogatásokat.
Ruppert Sándorné képviselő: Hiányolja az előirányzat módosításokat.
Tormási Andrea aljegyző: Olyan helyen volt módosítás, ahol kötelező a módosítás, például az
ÖNHIKI, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, bérkompenzáció és a hitelből lett
csökkentve. Így is 8 millió Ft-al emelkedett mind a kiadási, mind a bevételi főösszeg.

Ruppert Sándorné képviselő: Város és községgazdálkodás személyi juttatás nem volt
tervezve, mit takar a teljesítés?
Tormási Andrea aljegyző: Aki itt dolgozik a Hivatalban pályakezdőként, 2012. augusztusától
kezdett a munkaügyi központ támogatásával, az ő bér támogatása szerepel itt.
Ruppert Sándorné képviselő: A fejlesztési célú hitel 8,3 millió Ft volt, és 1,5 millió volt a
tervezet.
Keresztes József polgármester: Ez az adósságkonszolidációra kapott összeg. Már törlesztettek
és az utolsó negyedévben történt meg a konszolidáció, addig ők az éves hitelből törlesztettek.
A fennmaradó 6,9 millió Ft törölték el és hozzá jött még az átutalt 1.456 e Ft. Próbáltak
költség hatékonyan gazdálkodni. Van megtakarított pénze az önkormányzatnak, de azt
pályázatok előfinanszírozására szeretnék felhasználni.
Dr. Karvaly Ildikó alpolgármester: Mire lehet felhasználni a pénzmaradványt, ezt kell
megszabni?
Patakiné Kercsó Szilvia jegyző: A költségvetésbe ez úgy került be, hogy nagy részét
felhalmozásra szeretné felhasználni a testület, egy része kötelezettséggel terhelt.
Keresztes József-polgármester javaslatot tesz a beszámoló rendelettel történő elfogadására:

A képviselő-testület a téma megvitatása után 6 egyhangú igen szavazati
arányban az alábbi rendelet alkotta:
8/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány
jóváhagyásáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
8./ Esély Alapszolgáltatási Központ 2012. évi beszámolója a gazdálkodásról
Előadó: Keresztes József-polgármester
Az írásos előterjesztés kiküldésre került.
Keresztes József polgármester: Elmondja, hogy a 2012. évben pénzmaradvány keletkezett,
amelynek összege 1. 808. e Ft, ez a 2013. évben a költségvetésnél betervezésre került. A
fenntartói társulás kívánja felhasználni az intézmény működésére. Ebben az évben Mosdós
községnek nem kell hozzájárulni az Esély Alapszolgáltatási Központ működéséhez. Javasolja
elfogadni a beszámolójukat.
Mosdós Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozza:

89/2013. (IV.22.)Mosdós Önkormányzat Kt. határozat:
Mosdós Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a közös fenntartású taszári székhelyű
Esély Alapszolgáltatási Központ 2012. évi költségvetés előirányzatainak teljesítését – az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Felelős: Keresztes József polgármester
Határidő: azonnal

9./ Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Keresztes József-polgármester
Az írásos előterjesztés kiküldésre került.
Keresztes József polgármester: Az előterjesztésben leírt tervezetet próbálják betartania. Van
egy képviselői indítvány az Országgyűlés előtt, amely várhatóan a koncepció elfogadását
ismét őszre teszik, és nem áprilisra.
Tormási Andrea aljegyző: Az idei költségvetés alapján tudnak csak 2014. évre tervezni,
sokféle ígéret van az újfajta feladat finanszírozás hibáinak, hiányosságainak kijavítására.
Keresztes József polgármester javaslatot tesz a koncepció elfogadására.
Mosdós Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozza:

90/2013. (IV.22.)Mosdós Önkormányzat Kt. határozat:
Mosdós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi
költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint elfogadja:
1. A működési bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtésére tett
intézkedések folytatása. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a
pénzügyi egyensúly megteremtése.
2. Az önkormányzat hitelt – likviditási hitel kivételével- 2014. évben nem vesz fel.
3. Az intézményrendszer működésének felülvizsgálata, működőképességének - a
takarékossági szempontok figyelembevételével – megőrzése.
4. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok
prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor
tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből
megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező
önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.
5. A helyi szociális rendeletben és egyéb rendeletekben meghatározott önkéntes
önkormányzati juttatások felülvizsgálata.
6. A helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés és azok támogatása,
melyek általában kulturális és sport területekre terjed ki.
7. A pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, és kihasználása. A költségvetésben
jelentkező többletbevételből meg kell teremteni a pályázati önrészeket.
8. Az Önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felülvizsgálata, ingatlanok
értékesítésének, hasznosításának vizsgálata, és megvalósítása. Ingatlanértékesítés
bevételei csak beruházásra és felújításra fordítható, illetve a pályázatok
önrészeinek biztosítására.
9. A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett összegek működési kiadásra
nem csoportosíthatók át.
10. Az adókintlévőségek csökkentése érdekében tovább kell folytatni a következetes
végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.
11. Az intézményi szolgáltatások bevételeinek felülvizsgálata. (étkeztetés, bérleti
díjak).
A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy a költségvetési terv készítésekor a
koncepcióban elfogadott döntéseket vegye figyelembe.
Felelős: Keresztes József polgármester
Határidő: 2014. évi költségvetés készítése

10./ Integrált Szociális Központ 2014. évi koncepciója
Előadó: Keresztes József-polgármester
Az írásos előterjesztés kiküldésre került.
Keresztes József polgármester: Elmondja, hogy az Integrált Szociális Központ vezetője által
beadott 2014. évi költségvetési koncepciója szinte teljesen egyező a 2013. évi
költségvetésükkel. Javasolja jóváhagyni.
Mosdós Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozza:

91/2013. (IV.22.)Mosdós Önkormányzat Kt. határozat:
Mosdós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kercseligeti Integrált Szociális
Központ 2014. évi költségvetési koncepcióját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Felelős: Keresztes József polgármester
Határidő: azonnal
11./ Mosdósi Mackóvár Óvoda óvodavezetői álláspályázat kiírása
Előadó: Keresztes József-polgármester
Az írásos előterjesztés kiküldésre került.
Keresztes József polgármester: Mivel önálló Intézményként működik a Mosdói Mackóvár
Óvoda, törvényi előírás, hogy meg kell pályáztatni az óvodavezetői állást.
Patakiné Kercsó Szilvia-jegyző a pályázatot a Kulturális Közlönyben is meg kellett volna
jeleníteni, de sajnos a Közlöny megjelenésére a pályázati beadási határidő is lejárna.
Keresztes József-polgármester véleménye szerint mivel ez is csak egy költség lenne, ez miatt,
hogy nem férne bele a határidőbe ezt nem tudják most megtenni. Javasolja a pályázati kiírást
elfogadni.
Mosdós Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozza:

92/2013. (IV.22.)Mosdós Önkormányzat Kt. határozat:
1. Mosdós Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. §-a, a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a és 20/B. §-a, a végrehajtására
kiadott 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5. §-a, valamint a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet VIII. fejezete alapján az Mosdósi
Mackóvár Óvodavezető
intézményvezetői álláshelyének betöltésére 2013. szeptember 01. napjától 2018.
augusztus 15. napjáig tartó 5 éves határozott időtartamra pályázatot ír ki a melléklet
szerinti tartalommal.
2. A 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet 5. § (3) bekezdésre hivatkozva a Képviselőtestület felkéri Batéi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a pályázati eljárás
előkészítésével kapcsolatos feladatokat lássa el.

3. Mosdós Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, a
3 tagú szakmai bíráló bizottság összeállítására.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos
12./ 2013. évi közbeszerzési terv elfogadásáról
Előadó: Keresztes József-polgármester
Az írásos előterjesztés kiküldésre került.
Keresztes József polgármester: A közbeszerzési tervet minden évben el kell készíteni, ezzel
eleget tesznek a törvény előírásainak. Elmondja, hogy jelen pillanatban az ez évi
közbeszerzési terv nemleges lesz.
Tormási Andrea aljegyző: Adatlap szerint egyik tervezett beruházás sem éri el azt a
közbeszerzési értékhatárt, hogy közbeszerzési eljárást kellene lefolytatni. Ha az lesz, akkor ez
a terv módosítható. KVG Zrt.-vel a hulladékszállításra november 30-ig van szerződése az
önkormányzatnak az adatlapban 1 évre számolták a szolgáltatási értéket.
Mosdós Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozza:

93/2013. (IV.22.)Mosdós Önkormányzat Kt. határozat:
Mosdós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 5. § (1)-(3) bekezdéseiben foglalt
rendelkezésekre – 2013. évi közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerint fogadja
el.
Felelős: Keresztes József polgármester
Határidő: azonnal
13./ ÖNHIKI pályázat beadása
Előadó: Keresztes József-polgármester
Tormási Andrea aljegyző: A központi költségvetésben 2013. április 30. az első benyújtási
határidő. Sajnos ez tolódik és ezzel az elbírálás is később lesz. Amint lehetőségük nyílik,
akkor benyújtják a pályázatot.
Keresztes József-polgármester javaslatot tesz arra, hogy a támogatási kérelem beadásra
kerüljön, ha megnyílik rá a lehetőség.
Mosdós Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozza:

94/2013. (IV.22.)Mosdós Önkormányzat Kt. határozat:
Mosdós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szándékát fejezi ki a 2013.évi
központi költségvetésben meghatározott önkormányzati fejezeti tartalék előirányzatból
kiegészítő támogatás igénylésére – az önkormányzat működőképességének
fenntartásához. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázat kiírása esetén
készítsék el a benyújtandó igénylést.

Felelős: Keresztes József polgármester
Határidő: azonnal
14./Önkormányzati feladatellátás fejlesztése pályázat
Előadó: Keresztes József-polgármester
Keresztes József polgármester: Tervük között szerepel a Mosdósi Mackóvár Óvoda
konyhájának felújítása. A szakhatóságok szigorú előírásait szem előtt tartva kívánják a
felújítási munkákat elvégeztetni.
A felújítás során belső átalakításokat szeretnének
elvégeztetni. Külön bejárattal látnák el a konyhát, nagyobb tárolóhelyiséget szeretnének
kialakítani. Az elavult konyhai berendezéseket tervezik lecserélni pl. gázzsámoly, gáztűzhely.
Tormási Andrea aljegyző: Gázkazán csere is lenne, egy zárt égésterűre, a gázbojler is nagyon
elavult, szeretnék kicserélni. Korszerűsítésre van kiírva a pályázat. Mosdósi Mackóvár Óvoda
nyújtja be a pályázatot max. 30 mFt a pályázható összeg, természetesen a pályázati keretből a
batéi Szivárvány tagóvodának is jut, tetőfelújításra. A pályázathoz 20% önerő kell, amit
természetesen Baté önkormányzata is vállal. Előfinanszírozott a pályázat, amennyiben pozitív
döntés születik a pályázat elbírálásakor, akkor 15 napon belül utalják a támogatási összeget.
Az elszámolási határidő 1 éven belül lenne. A határozatnak tartalmaznia kell a végső pontos
összeget.
Keresztes József polgármester javaslatot tesz a pályázat beadására.
A képviselő-testület a téma megvitatása után 6 egyhangú igen szavazati arányban az alábbi
határozatot hozta:

95/2013. (IV.22.)Mosdós Önkormányzat Kt. határozat:
Mosdós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Kaposmenti
Óvodafenntartó Társulás gesztor önkormányzata úgy dönt, hogy a Társulás által
fenntartott Mosdói Mackóvár Óvoda (7257 Mosdós Kossuth u. 4.) és tagintézménye, a
Batéi Szivárvány Tagóvoda (7258 Baté Fő u. 11.) felújítására pályázatot nyújt be a
8/2013. (III.29.) BM rendelet szerinti kötelező önkormányzati feladatot ellátó
intézmények fejlesztése, felújítása célterületre.
A beruházás összköltsége: 25.340.615 Ft
Az igényelt támogatás összege: 20.272.491 Ft.
ebből: - építési célra igényelt támogatás: 19.492.795 Ft
- eszközbeszerzési célra igényelt támogatás: 779.696 Ft.
Mosdósi Mackóvár Óvoda felújításának összköltsége: 12.026.237 Ft
ebből: építési költség: 11.051.617 Ft
eszközbeszerzés költsége: 974.620 Ft
Batéi Szivárvány Tagóvoda felújításának összköltsége: 13.314.378 Ft
A Képviselő-testület 2013. évi költségvetése terhére kötelezettséget vállal 5.068.124 Ft
összegű önerő biztosítására.
A felújítások megvalósítása esetén Baté Község Önkormányzata a Batéi Szivárvány
Tagóvoda felújításának önerejeként 2.662.876 Ft utal át Mosdós Község
Önkormányzatának számlájára külön megállapodás alapján.

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatásból megvalósuló
építéssel járó beruházás megvalósítása során a támogatási összeg legalább 5 %-át a
közfoglalkoztatásra fordítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására, benyújtására,
esetleges hiánypótlások teljesítésére, és az illetékes Munkaügyi Központnál a
közfoglalkoztatással kapcsolatos egyeztetésekre, eljárásra.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén a 2013.
évi költségvetési rendelet módosítását a fenti döntés alapján készítse elő.
Felelős: Keresztes József polgármester
Határidő: pályázat beadására 2013. május 02.
15./ Pénzügyi Végrehajtási Társulás megszűnése
Előadó: Keresztes József-polgármester
Az írásos előterjesztés kiküldésre került.
Keresztes József polgármester: A Kaposvár Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzőjétől
kapott levélből értesült róla, hogy a 2001-ben alakult Kaposvár és Környéke Pénzügyi
Végrehajtási Társulás megszűnik, mivel a társult önkormányzatok többsége nem tudja vállalni
a társulási hozzájárulás megfizetését.
Tormási Andrea aljegyző: Amióta lehetősége van az önkormányzatoknak, hogy a NAV-nak is
át lehet adni az adók módjára behajtandó köztartozásokat végrehajtásra, egyre kevesebben
vették igénybe a Végrehajtási Társulás szolgáltatását.
Keresztes József polgármester javaslatot tesz a társulás megszüntetésére.
Mosdós Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozza:

96/2013. (IV.22.)Mosdós Önkormányzat Kt. határozat:
Mosdós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Kaposvár és
Környéke Pénzügyi Végrehajtási Társulás megszüntetéséhez és felhatalmazza a
Polgármestert a Társulást megszüntető Megállapodás aláírására.
Felelős: Keresztes József polgármester
Határidő: azonnal
Mosdós Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozza:

97/2013. (IV.22.)Mosdós Önkormányzat Kt. határozat:
Mosdós Község Képviselő-testülete felkéri Kaposvár Polgármesterét, hogy a
létszámcsökkentéssel kapcsolatos fizetési kötelezettségek fedezetének biztosításához
nyújtson be pályázatot.
A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy az intézmények tevékenységi körébe tartozó
feladatok változatlansága mellett azok változatlan színvonalú ellátását tárgyévben és az
azt követő években is biztosítani tudja.

A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél a
meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatóan megüresedő álláshelyeken, vagy a
tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatellátás következtében az
önkormányzat fenntartói körén kívül eső munkáltatónál az érintett munkavállalók –
munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli –
foglalkoztatására nincs lehetőség.
A megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha a
jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.
Felelős: Keresztes József polgármester
Határidő: 2013. május 31.
16./ Támogatási kérelmek
Előadó: Keresztes József-polgármester
Az írásos előterjesztés kiküldésre került.
Keresztes József polgármester: Támogatási kérelmek érkeztek az önkormányzathoz: a Kötél
Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület, Siketek és Nagyothallok Országos Szövetsége
Steiner Rezső Olimpiai Baráti Kör, Szász Endre Általános és Művészeti Iskola 8. osztályos és
1. osztályos tanulók kirándulási költségeihez járuljanak hozzá. Sajnos saját civil egyesületeit
sem tudja nagyon magas összegekkel támogatni az önkormányzat, de az önkéntes tűzoltó és
életmentő egyesületnek szeretne egy kis pénzt kiszorítani, amikor gond volt a községben
akkor jöttek és segítettek, szakmailag nagyon jó felkészült csapat. A Steiner Rezső Olimpiai
Baráti Kör kapott éves támogatást a helyi önkormányzattól 30.000 Ft-ot. Ettől több anyagi
hozzájárulást szerinte nem tud nyújtani a község. Szász Endre Általános és Művészeti Iskola
tanulói kirándulásához hozzájárulna. Az Önkormányzat a mosdósi gyerekeket régebbi
időszakban is támogatták, most is javasolja, hogy a mosdósi gyerekek kirándulását,
táborozását 2.000 Ft-tal támogassák. Kéri a testület véleményét a támogatásokkal
kapcsolatban.
Dr. Karvaly Ildikó alpolgármester: Ha adnak 2.000 Ft-ot, abból még az 5.000 Ft-os
kirándulásra nem fog tudni elmenni a gyerek.
Tormási Andrea aljegyző: Úgy tudja a Szász Endre Általános és Művészeti Iskola
Alapítványa erre a célra is van, hogy támogassa a tanulókat. Eddig ez úgy működött, hogy
volt az önkormányzatnak erre egy határozata, hogy minden mosdósi óvodás és általános
iskolás gyermek évi egyszeri 2.000 Ft-os támogatást kaphat kirándulás és táborozás
alkalmából. Ezt kérheti az Iskola vagy a szülő.
Keresztes József polgármester: Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesületnek 10.000 Ftot támogatást javasol. A Siketek és Nagyothallok Országos Szövetségét, Steiner Rezső
Olimpiai Baráti Kört sajnos nem javasolja támogatni, az iskolás gyerekek kirándulásához, a
hozzájárulásához a javaslata 2.000 Ft/fő.
A képviselő-testület a téma megvitatása után 6 egyhangú igen szavazati arányban az alábbi
határozatot hozta:

98/2013. (IV.22.)Mosdós Önkormányzat Kt. határozat:
Mosdós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „KÖTÉL” Kaposvári
Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesületet 10.000 Ft összeggel támogatja.
Felelős: Keresztes József polgármester
Határidő: Átutalás 2013. május 15-ig.

A képviselő-testület a téma megvitatása után 6 egyhangú igen szavazati arányban az alábbi
határozatot hozta:

99/2013. (IV.22.)Mosdós Önkormányzat Kt. határozat:
Mosdós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Siketek Somogy Megyei
Egyesületét – költségvetési forrás hiányában - nem támogatja.
Felelős: Keresztes József polgármester
Határidő: azonnal
Mosdós Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozza:

100/2013. (IV.22.)Mosdós Önkormányzat Kt. határozat:
Mosdós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Steiner Rezső Olimpiai Baráti
Kör magasabb költségvetési támogatásra vonatkozó kérelmét elutasítja, az Egyesületet a
2013. évi költségvetésben megállapított mértékben – 2013. évben 30.000 Ft összeggel
támogatja.
Felelős: Keresztes József polgármester
Határidő: azonnal
Mosdós Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozza:

101/2013. (IV.22.)Mosdós Önkormányzat Kt. határozat:
Mosdós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti az 51/2008. (03.18.)
Képviselő-testületi határozatát, mely szerint minden mosdósi állandó lakóhellyel
rendelkező óvodás és általános iskolás gyermekek kirándulását, táborozását benyújtott
kérelem, névsor alapján évi egyszeri alkalommal, 2.000 Ft-tal támogatja.
Felelős: Keresztes József polgármester
Határidő: folyamatosan
17./ Egyéb ügyek
Előadó: Keresztes József-polgármester
Keresztes József polgármester: A december 31-én megszűnt Kaposvári Többcélú Kistérségi
Társulás 2012. évi beszámolóját a Kaposvár Polgármesteri Hivatal elkészítette, kérem a
beszámoló elfogadását.
Mosdós Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozza:

102/2013. (IV.22.)Mosdós Önkormányzat Kt. határozat:
Mosdós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta a
Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás és Hivatala 2012. évi költségvetésének
végrehajtásáról és pénzmaradvány elszámolásáról szóló beszámolót.

1.

A Képviselőtestület a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás és Hivatala adatait
tartalmazó 1-6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően a beszámolót az
alábbiak szerint
634.240 e Ft bevétellel
634.240 e Ft kiadással
0 e Ft helyesbített pénzmaradvánnyal
2.446 e Ft költségvetési pénzmaradvánnyal
jóváhagyja.
A Képviselőtestület a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás bevételeinek és
kiadásainak részletezését a 2. számú, a Társulás hivataláét a 3. számú melléklet
szerint fogadja el.
A Képviselőtestület a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi normatíva
elszámolását a beszámoló tényleges mutatószámai alapján a 4. számú melléklet
szerinti hagyja jóvá, a Társulás pénzmaradványát a 6. számú mellékletben foglalt
részletezésnek megfelelően fogadja el.
A Képviselőtestület a Társulás 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6.
számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 0 forintban állapítja meg.
Felelős: Keresztes József polgármester
Közreműködik:
Patakiné Kercsó Szilvia jegyző
Határidő:
2013. április 30.

Keresztes József polgármester: Nem tudja kinek tetszik és kinek nem, biztosan megkapja a
kritikákat a faluban élő lakosoktól a hársfákkal kapcsolatban. A fagyöngy nagyon
megkárosította a Kossuth L. utcai hársfákat, nagyon sok az elszáradt ág, ami balesetveszélyes
lehet, ennek megelőzése érdekében történt a fák visszavágása. Nem egy szép látványnak
tartja, de 1-2 év múlva kihajt a hársfa. Kivágni nem lehet, mert védett fák, pótolni szeretné
őket. A fa lemetszése nem egy olcsó dolog, 285 e Ft, de szükség van a fa ágainak
visszametszésére. A játszótér melletti fával még nem tudja mit lehet kezdeni, mert tele van
lódarázzsal. Kéri a testületet, hogy engedélyezzék a fa kivágását.
Horváth István Képviselő: Javasolja polgármesternek, hogy a Mosdósi honlapra tegye fel,
hogy miért történt meg a fák visszametszése, megelőzve az esetleges támadásokat. Esetleg
szórólap formájában is javasolja. Szerinte jó döntés volt a fa ágainak a levágása.
Patakiné Kercsó Szilvia-jegyző javasolja, hogy ha fa kivágását tervezik, akkor azt a
testületnek is jóvá kell hagynia, ha közterületen van és utána engedélyeztetni.
Mosdós Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozza:

103/2013. (IV.22.)Mosdós Önkormányzat Kt. határozat:
Mosdós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Keresztes József
polgármestert a Kossuth utcai hársfasorhoz tartozó, de a parkban beljebb lévő hársfa
kivágására, amennyiben a visszametszés során a fa károsodásának mértéke, a
lódarazsak pusztítása ezt indokolja.
Felelős: Keresztes József polgármester
Határidő: folyamatosan

Keresztes József polgármester: Elkezdődött a közmunkaprogram. 34 fő közfoglalkoztatottal
dolgoznak. Elkészült a tyúkól, a 40 tojótyúkot Pécsről szeretné megvásárolni. A kertben az
apró magvak elültetésre kerültek a melegágyban, szépen növekszik a palánta is, Belső
Gábornak köszönhetően. Az egyéb értékteremtős brigáddal nagyon elégedett, jól és lelkesen
végzik a munkájukat, most kezdik el a térkő gyártást. Megérkeztek a gépek, a sablonok a
gyártáshoz. A közmunkások nagyon várják a munkakezdést. Elmondja, hogy a közmunka
program keretében sok eszközzel, gépekkel gyarapodott a falu, beszerzésre került egy
pótkocsi, 1400 kg teherbírású, a térkő gyártáshoz 500 e Ft-os vibrátor a kő letömörítéséhez. A
Hunyadi utcában megjavították a kátyús utat, amit még folytatni fognak. A buszmegálló
tetejének megjavítása folyamatban van.
Kis Mónika képviselő: Beszámol a közeljövőben megjelenő Kisbíró faliújság tartalmáról,
témáiról. Az idei májusfaállítást a Mosdósért Egyesület rendezi és az ő nevükben kéri a
polgármester urat, hogy egy májusfát juttasson az Egyesület javára. A régi népszokásokat
felelevenítve szeretnék a májusfaállítást lebonyolítani.
A polgármester zárt ülést rendel el, a testület így folytatja tovább a munkáját.
K.m.f.

Keresztes József
polgármester

Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

Kis Mónika
jegyzőkönyv-hitelesítő

