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Jegyzőkönyv

Készült: Pusztaszemes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
napján 9.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

2015. június 25.

Jelen vannak: Mecseki Péterné polgármester, Ifj. Kökönyei László alpolgármester,
Baranyai-Gulyás Ildikó, Bolevácz Ernőné képviselők.
Meghívottak: Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző, Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző.
Mecseki Péterné polgármester: Tisztelettel köszöntöm Pusztaszemes Község
Önkormányzata Képviselő-testületének ülésén megjelent képviselőtársaimat,
és a
meghívottakat.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, 4 fő megválasztott képviselő jelen van. Az ülést
megnyitom. Kérem a meghívó szerinti napirendi javaslatok közé vegye fel a képviselőtestület a közműves ivóvízellátás támogatására irányuló pályázat benyújtásának napirendjét
és kérem az így kiegészített napirend tárgyalásának elfogadását. Kérem képviselő-társaim
kézfeltartással jelezzék annak elfogadását.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
37/2015. (VI.25.) Kt. határozata
A képviselő-testület az ülésen az alábbi napirendet tárgyalja:
1. Adórendelet módosítása
Előadó: Mecseki Péterné polgármester
2. Siókom Kft. pótbefizetés ügye
Előadó: Mecseki Péterné polgármester
3. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázata
Előadó: Mecseki Péterné polgármester
4. Pályázat benyújtása közműves ivóvízellátás támogatására
Előadó: Mecseki Péterné polgármester
Felelős: Mecseki Péterné polgármester
Határidő: azonnal
Napirend tárgyalása:
1. Adórendelet módosítása
Előadó: Mecseki Péterné polgármester
Előterjesztés:írásban és szóban
Mecseki Péterné polgármester: Írásban megkaptuk az előterjesztést. Felkéri a címzetes
főjegyző urat a szóbeli kiegészítésre.
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Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző: A szerkezeti átalakítás szükségességére a Kormányhivatal
hívta fel a figyelmet. A rendelet szövegezéséből azon szabályozást, ahol magasabb szintű
jogszabály tartalmaz rendelkezést, ki kellett emelni és csak a törvény szövegére utalni.
A helyi rendelet így nehezebben kezelhető, hiszen csak a törvénnyel összeolvasva
értelmezhetők a rendelkezések, azonban a jogszabály szerkesztés kritériumának így felel meg.
A szerkezeti változással egyidőben lehetőség van tartalmi módosításra is, tehát, amennyiben a
képviselő-testület a helyi adó mértékén változtatni szeretne. A Kúria Önkormányzati Tanácsa
kimondta, hogy az adómérték megállapítása során vizsgálni kell azt a körülményt is, hogy
hány évi adó felel meg az ingatlan értékének. Figyelemmel kell lenni arra a körülményre is,
hogy mekkora különbséget lehet tenni a helyi lakosok és a nem helyben lakók között.
Mecseki Péterné polgármester: A település adóerő képessége kicsi, több adót nem lehet a
helyi lakosoktól beszedni. Ugyanakkor, amennyiben a nem helyben lakók adóját csökkenteni
szeretné a képviselő-testület, úgy mégiscsak a helyiek adóját kell emelni. A lakosság jelentős
része időskorú, nyugdíjból él, az ő terheik már nem növelhetők. Nem javasol összegszerű
módosítást a jelenlegi adómértékektől.
Bolevácz Ernőné képviselő: Úgy gondolja, hogy nem kellene az adó mértékén változtatni. A
jelenlegi rendelkezések szerin megszokottá vált az adózás.
Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző: Pillanatnyilag a szerkezeti módosítások elfogadása és
rendeleten történő átvezetése a fontos, amennyiben a képviselő-testület úgy gondolja, hogy
mégis változtatni szeretne az adómértéke tekintetében, úgy november végéig még lesz rá
lehetőség, hogy kellően előkészítsük a változtatást.
Pusztaszemes Község Képviselő-testülete, egyhangú szavazással, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:
Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselőtestületének
5/2015. (VII.09.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

A rendelet kihirdetett szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelten csatolva.
2. Siókom Kft. pótbefizetés ügye
Előadó: Mecseki Péterné
Előterjesztés: írásban
Mecseki Péterné polgármester: Az önkormányzat tulajdonos a Siókom Kft-ben. A Kft. 2014.
évi veszteségének fedezetére a tulajdonosoktól pótbefizetést kért, melynek összege
Pusztaszemes esetében 162.180.-Ft. E mellett a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 2015.
év II. félévre vonatkozó többlet költségét mutatták ki 157.000. Ft. összegben.
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Ifj. Kökönyei László alpolgármester :Mivel 2014. évi hátralékról van szó, azt be kell fizetni.
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés a szolgáltató kötelezettsége, melyet a díjba kell
beépíteni.
A képviselő-testület testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
38/2015. (VI.25.) Kt. határozat
Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Siókom Nonprofit Kft.
8600 Siófok Hock Jánosköz 2. II. em. gazdasági szervezet részére, a 2014. évi
szolgáltatási költségarányos veszteség fedezésére 162.180.- Ft. biztosít.
Felelős Mecseki Péterné polgármester
Határidő: 2015. július 15.
A képviselő-testület testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
39/2015. (VI.25.) Kt. határozat
Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Siókom Nonprofit Kft.
8600 Siófok Hock Jánosköz 2. II. em. gazdasági szervezet részére, a házhoz menő
szelektív hulladékgyűjtés 2015. év II. félévre vonatkozó többlet költségét nem biztosítja.
Felelős Mecseki Péterné polgármester
Határidő: 2015. július 15.
3. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázata
Előadó: Mecseki Péterné
Előterjesztés:szóban
Mecseki Péterné polgármester: A rövid határidő miatt gyors döntésre van szükség. A
pályázat keretében a közművelődési tevékenység feltételrendszerének javítására nyílna
lehetőség. Az összeállított költségvetés felújításra és eszközbeszerzésre vonatkozik.

A képviselő-testület testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
40/2015. (VI.25.) Kt. határozat
1. Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be
„Közművelődési értéknövelő támogatásra” a faluházban lévő könyvtár és
közösségi tér (telekuckó) felújítására és eszközbeszerzésre.
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2. Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat
megvalósításához szükséges önerőt, melynek összege bruttó 300.000.-Ft. a 2015.
évi költségvetésében biztosítja az általános tartalék terhére.
3. A pályázati kérelmet az önrész ötszörösének megfelelő támogatásra nyújtja be.
Határidő: 2015. június 29.
Felelős: Mecseki Péterné polgármester
4. Pályázat benyújtása közműves ivóvízellátás támogatására
Előadó: Mecseki Péterné polgármester
Előterjesztés:szóban
Mecseki Péterné polgármester:Pályázati kiírás jelent meg a lakossági közműves ivóvízellátás
és tisztítás szolgáltatás támogatására. A pályázatok azok a települések vehetnek részt, ahol a
nem csatornázott területeken a közüzemi ivóvíz szolgáltatás 2015. évi várható fajlagos
ráfordítás meghaladja a nettó 498 Ft/m3. A pályázathoz szükséges adatokat a DRV biztosítja.
Az előző évben is pályáztunk, de minimális volt a támogatás, ennek ellenére nem szabad ezt a
lehetőséget sem kihagyni.
A képviselő-testület testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
41/2015. (VI.25.) Kt. határozat
Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
vízgazdálkodásért felelős miniszter 2014. évi C. törvény 3. melléklet I.1. pontja szerinti
pályázati kiírásra lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására, az 1.a) lakossági
közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és –tisztítás szolgáltatás támogatása pályázati
célra.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázathoz csatolandó, a
pályázati adatlap szerinti nyilatkozatokat az önkormányzat nevében teljes körűen
megtegye, és a pályázatot benyújtsa.
Határidő: 2015. július 7.
Felelős: Mecseki Péterné polgármester
Mecseki Péterné polgármester Amennyiben egyéb bejelentés nincs, akkor mindenkinek
köszönöm a részvétvételét, a nyilvános ülést bezárom és zárt ülést rendelek el.
Kmf.
Mecseki Péterné
polgármester

Köselingné dr. Kovács Zita
aljegyző

