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2014. szeptember 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl
Jelen vannak: Prukner Gábor polgármester
Pap József alpolgármester
Miovecz János képviselı
dr. Kiss Attila képviselı
Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı
Harangozó Csaba képviselı
Berecz Pál képviselı
Jegyzıkönyvvezetı: dr. Mészáros Renáta jegyzı
Prukner Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket, a képviselı-testületi tagokat, a
hivatal dolgozóját. A képviselı-testület jegyzıkönyv-hitelesítınek 7 igen szavazattal Dr.
Árva-Lóky Zsófia képviselıt választotta.
A polgármester javasolta, hogy a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat tárgyalja a
képviselı-testület. Javaslatára a képviselı-testület egyetértett, egyhangúlag a következı
napirendi pontokat tárgyalta:

Napirend:
1.)

Hesz Henrikné nyugdíjba vonulásával kapcsolatos kérelme
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

2.)

BM pályázat szociális célú tüzelıanyag vásárlás kiegészítı támogatására
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

1.)

Hesz Henrikné nyugdíjba vonulásával kapcsolatos kérelme
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Tájékoztatta a képviselıket, hogy Hesz Henrikné 40 év szolgálati idıvel nyugdíjazását kérte.
A vonatkozó jogszabályok szerint a 40 éves jubileumi jutalomra nem jogosult, mert 32 évet
lehet a szolgálati idejébıl figyelembe venni a jutalmazás szempontjából. A Kjt. 78.§ (4)
szakasza szerint, ha legalább harmincöt évi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezne, a
negyvenéves közalkalmazotti jogviszonnyal járó jubileumi jutalmat részére a jogviszony
megszőnésekor ki kellene fizetni. Ezért kérelmet nyújtott be a volt óvodavezetı asszony, hogy
részére a testület szíveskedjen a jubileumi jutalommal megegyezı összeget megszavazni. A
40 éves jubileumi jutalom 5 havi fizetésnek megfelelı összeggel lenne egyenlı.
A képviselı-testület a napirendi pontot megtárgyalta.
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 5 igen szavazattal, 2 nemleges szavazattal a
következı határozatot hozta:
1

99/2014. (IX.25.) Kt. határozat
Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy Hesz
Henrikné részére a nyugdíjba vonulásával egy idıben – mivel jubileumi jutalomra nem
jogosult – 1 havi fizetésének megfelelı összeget ad. A Képviselı-testület felhatalmazza
a polgármestert a kapcsolódó intézkedések megtételére.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Határidı: 2014. szeptember 25.

2.)

BM pályázat szociális célú tüzelıanyag vásárlás kiegészítı támogatására
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Szociális célú tüzelıanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítı támogatásra a
Belügyminisztérium pályázatot ír ki, melyet 2014. október 6-ig kell benyújtani a Magyar
Államkincstár területileg illetékes igazgatóságához. A rendelet értelmében 2014. januármárcius hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesülık számának átlaga alapján
legfeljebb 2 m3/ellátott tőzifa mennyiséget igényelhet az önkormányzat.
Javasolta, hogy az ellátottak száma alapján 168 erdei m3 tőzifára adják be az igényünket,
amely esetében bruttó 213.360,- Ft önrészt kell vállalnia az önkormányzatnak. A települési
önkormányzat a támogatást 2015. február 15-ig használhatja fel.
A képviselı-testület az elıterjesztést megtárgyalta és támogatta a pályázat benyújtását.
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı
határozatot hozta:
100/2014. (IX. 25.) Kt. határozat
Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy BM
rendelet alapján pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár SM Területi
Igazgatóságához 168 erdei m3 szociális célú tőzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítı
támogatásra.
Az igényelt mennyiség alapján az önkormányzat a pályázathoz szükséges bruttó
213.360,- Ft önrészt költségvetésébıl biztosítja.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Határidı: 2014. október 6.

A polgármester megköszönte a képviselı-testület munkáját, és az ülést bezárta.
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