ORIPÄÄN KUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Kunnanvaltuusto
Kokousaika

13.11.2017 kello 18.00–18.18

Kokouspaikka

kunnantalo, valtuustosali

Nro

Sivu

6/2017

80

Läsnä
Kaarto, Anne-Mari
Kalsi, Esa
Kankare, Tarmo
Kiertonen, Sanna
Koivusaari, Miia
Kulmanen, Matti
Kössi, Päivi
Liinoja, Pertti
Markula, Pekka
Nieminen, Mika
Pajula, Tapio
Rouhiainen, Hannele, pj.
Salama, Maarit, 1. vpj.
Suisto, Marko, 2. vpj.
Tuomisto, Ilkka
Tuusa-Oksanen, Päivi
Vainionmaa, Reijo
Paju, Pekka, pöytäkirjanpitäjä

Puheenjohtaja

Hannele Rouhiainen

Pöytäkirjanpitäjä

Pekka Paju

Asiat

pykälät

57–61

sivut

80–86

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus

Pöytäkirja on tarkastettu

Hannele Rouhiainen
puheenjohtaja
Oripäässä 13.11.2017

Pertti Liinoja
Pöytäkirja on pidetty ylei- Oripäässä 14.11.2017
sesti nähtävänä
Pöytäkirjanpitäjä

Pekka Paju
pöytäkirjanpitäjä

Pekka Markula

Pekka Paju
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kvalt 57 §

Hallintosäännön 80 §:n mukaan suoritetaan nimenhuuto.
Kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille 7.11.2017. Kokouskuulutus on
julkaistu kunnan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla 7.11.2017 ja Loimaan
lehdessä ja Auranmaan Viikkolehdessä.
Valtuusto on päätösvaltainen, kun 2/3 valtuutettujen koko lukumäärästä
on saapuvilla.

Ehdotus:

Todetaan kunnanvaltuuston kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastaminen
Kvalt 58 §

Hallintosäännön mukaan valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
sovitaan tarkastusajasta.

Ehdotus:

Pöytäkirjantarkastus suoritetaan 13.11.2017 heti kokouksen jälkeen.
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pertti Liinoja ja Pekka Markula.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Tarkastuslautakunnan jäsenten esteellisyydet
tark.ltk 6§/25.10.2017
Esteellisyydestä valtuuston kokouksissa säädetään kuntalaissa.
Kunnan muun luottamushenkilön kuin valtuutetun sekä kunnan
henkilöstön esteellisyydestä säädetään hallintolain 27 – 30 §:ssä.
Tarkastuslautakunnan jäsenen ja varajäsenen tehtävään liittyvät ns.
pysyvät esteellisyydet on tarpeen todeta jo tässä vaiheessa mm.
lautakuntien seurantaan liittyvän työnjaon vuoksi. Esteellisyydet
tulevat huomioon otettavaksi myös käsiteltäessä arviointikertomusta
sekä tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä
kultakin tilikaudelta.
Kuntalain tarkoittamia tilivelvollisia ovat tilivelvolliset viranhaltijat ja
toimielinten jäsenet. Tilivelvollisen toimielimen (esim. lautakunta) jäsen
tai varajäsen on tarkastuslautakunnan jäsenenä toimiessaan esteellinen
kun käsitellään sanotun tilivelvollisen toimielimen asioita.
Henkilön tulee itse ilmoittaa esteellisyydestä ja pidättäytyä tällöin asian
käsittelystä.
Ehdotus:

Todetaan tarkastuslautakunnan jäsenten esteellisyydet.

Päätös:

Todettiin seuraavat esteellisyydet:
Esa Kalsi, sivistyslautakunnan jäsen, sosiaalilautakunnan varajäsen
Päivi Tuusa – Oksanen, sivistyslautakunnan jäsen, sosiaalilautakunnan
varajäsen, teknisen lautakunnan varajäsen
Kyllikki Kalsi, sosiaalilautakunnan jäsen, teknisen lautakunnan
varajäsen

__________________________________________________

Khall 165 §/6.11.2017

Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja
Tarkastuslautakunnan kokouksessa todetut esteellisyydet tarkoittavat
sitä, että tarkastuslautakunta ei ole toimintakykyinen ellei lautakunnan
jäseniä vaihdeta tai heiltä poisteta lautakunnan jäsenyyksiä tai
varajäsenyyksiä.

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tarkastuslautakunnan
kokoonpanoa tai lautakunnan jäsenten lautakuntien jäsenyyksiä
muutetaan siten, että tarkastuslautakunnan jäsenistä voi olla ainoastaan
yksi esteellisyys/lautakunta. Valtuusto tekee muutoksen vaativat
valinnat.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
__________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Kvalt 59 §
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto päättää muuttaa tarkastuslautakunnan kokoonpanoa tai
lautakunnan jäsenten lautakuntien jäsenyyksiä siten, että tarkastuslautakunnan jäsenistä voi olla ainoastaan yksi esteellisyys/lautakunta.
Valtuusto tekee muutoksen vaativat valinnat.

Asian käsittely

Pertti Liinoja esitti Esa Kalsin kannattamana, että asia jätetään pöydälle.

Päätös:

Liinojan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2018
Khall § 166/6.11.207

Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja
Vuoden 2018 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit tulee ilmoittaa
Verohallinnolle viimeistään 17.11.2017.
Oripään kunnassa voimassa oleva tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit ovat vuonna 2017 olleet seuraavat:
Tuloveroprosentti 19,50
Kiinteistöveroprosentit:
- yleinen veroprosentti 1,00
- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,45
- muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,10
- voimalaitosten kiinteistövero 3,10
- yleishyödyllisten yhteisöjen rakennusten ja maapohjan
veroprosentti 0,00
Kunnan taseessa on noin 1 050 000 ylijäämää ja ainakin talousarviovuoden tässä vaiheessa näyttää siltä, että tämän vuoden tulos on
nollatulos jolloin ylijäämä ei kasva, eikä vähenekään.
Vuoden 2018 talousarvio näyttää tässä vaiheessa noin 400 000 euroa
alijäämäiseltä. Vuosikate on lievästi positiivinen.
Kokonaisuudessaan kunnan talouden voidaan katsoa olevan sellaisessa
tilassa, ettei veronkorotustarvetta ole.

Ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy seuraavat
veroprosentit vuodeksi 2018:
Tuloveroprosentti:19,50
Kiinteistöveroprosentit:
- yleinen veroprosentti : 1,00
- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti : 0,45
- muiden asuinrakennusten veroprosentti: 1,10
- yleishyödyllisten yhteisöjen rakennusten ja maapohjan
veroprosentti: 0,00
-voimalaitosten kiinteistöverolle ei ole tarvetta määrätä veroprosenttia

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
__________________________________________________

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Kvalt 60 §
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto hyväksyy seuraavat veroprosentit vuodeksi 2018:
Tuloveroprosentti:19,50
Kiinteistöveroprosentit:
- yleinen veroprosentti : 1,00
- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti : 0,45
- muiden asuinrakennusten veroprosentti: 1,10
- yleishyödyllisten yhteisöjen rakennusten ja maapohjan
veroprosentti: 0,00
-voimalaitosten kiinteistöverolle ei ole tarvetta määrätä veroprosenttia

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Talousarvion toteutuminen 1.1.2017–30.9.2017
Khall 168 §/6.11.2017

Valmistelija: Pekka Paju kunnanjohtaja
Liitteenä talousarvion toteumaraportti 1.1.2017–30.9.2017

Ehdotus:

Kunnanhallitus antaa talousarvion toteumaraportin valtuustolle tiedoksi.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
__________________________________________________
Kvalt 61 §
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto merkitsee talousarvion toteumaraportin tietoonsa
saatetuksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

