JEGYZŐKÖNYV
Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. január 25-én megtartott soron következő üléséről.
Jelen vannak: Prukner Gábor polgármester
Pap József alpolgármester
Harangozó Csaba képviselő
dr. Árva-Lóky Zsófia képviselő
Berecz Pál képviselő
Kiss Ervin képviselő
Miovecz János képviselő
Jegyzőkönyvvezető: Simonné dr. Mészáros Renáta körjegyző

Prukner Gábor polgármester köszöntötte a képviselő-testületi tagokat, a hivatal dolgozóját és a
televízió nézőit. Megállapította, hogy a soron következő testületi ülés összehívása az SZMSZ-ben
rögzítetteknek megfelelően történt. A képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek 6 igen szavazattal, 1
tartózkodással Pap József alpolgármestert választotta.
A polgármester javasolta, hogy a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat tárgyalja a képviselőtestület. Javaslatára a képviselő-testület egyetértett, egyhangúlag a következő napirendi pontokat
tárgyalta:

NAPIREND

1.)

A képviselő-testület 2012. évi ülésezési, munkaterve
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

2.)

Ingyenes lakossági szennyvízkezelés
(Előadó: Dr. Árva-Lóky Zsófia, Berecz Pál, Harangozó Csaba)

3.)

Hitelkeret szerződés megkötéséről döntés
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

4.)

Mezőgazdasági utak fejlesztésére pályázat benyújtásáról döntés
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

5.)

Egyebek
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

6.)

Zárt ülés
- Szociális ügyek
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

1.) A képviselő-testület 2012. évi ülésezési, munkaterve
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy az önkormányzat ez évi ülésezési terve írásban el lett küldve a képviselő testületi
tagoknak, akinek kérdése van ezzel kapcsolatban, felteheti.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a 2012. évi ülésezési, munkatervet elfogadta.
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A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
3/2012. (I.25.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi munka (ülésezési) tervet
jóváhagyólag elfogadja.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: azonnal

2.) Ingyenes lakossági szennyvízkezelés
(Előadó: Dr. Árva-Lóky Zsófia, Berecz Pál, Harangozó Csaba)

Harangozó Csaba képviselő
A napirendi pont előadójaként elmondta, hogy kérték ezt a címet – bár tudja, hogy ingyenes szennyvíz
nem létezik – mert arra kívánta felhívni a figyelmet, hogy más alternatívák is szóba jöhetnek. A napirendi
ponthoz megkaptak a megvalósíthatósági tanulmányból egy oldalt, ami megerősíti, hogy az egyedi
szennyvíztisztító összességében elgondolkodtatóbb lenne, de tudja, hogy a pályázat nem erről szól.
Viszont annyit szeretne elmondani, hogy annak idején, mikor 2010.-ben mikor döntött a testület, hogy ezt
a pályázatot be adják, megrendelték a tervezést és az ahhoz kapcsolódó pályázati dokumentációt is,
aminek a része a megvalósíthatósági tanulmány is. Ez azonban a tervezés vége felé készült el, és erről a
beadás előtt a testület nem is nagyon tudott vitatkozni. Nyilván, ha ezt akkor látják, figyelembe veszik,
hogy van egyedi tisztítós eljárás, és leszámítva a Kossuth Lajos utcát és az intézményi ellátást, a
lakosságnak kedvezőbb lenne. De ezt tovább ragozni nem érdemes, mert ezt a pályázatot módosítani már
nem tudják. Viszont szeretné módosítani a határozati javaslatunkat. Ez a csatornázás esetén akkor tudna
olcsóbb lenni, (a kiépítési és az üzemeltetési költség) ha sikerül lefaragni a költségekből. Az előző
időszakban volt egy kútfúratás a koncessziós díj terhére, mely közel 15 Milliós beruházás volt. Másfél év
koncessziós díjának terhére. Most a lakossági hozzájárulás 75 Millió forint, tehát pontosan ötször akkora
összegről van szó, amit a lakosságnak kellene összeadni. Az lenne a javaslat, hogy ezt a 75 Milliós
összeget az önkormányzat vállalja, az önkormányzat fizesse ki és ne a lakosság. Egyrészt a koncessziós
díjból, hogy a későbbi üzemeltető majd előre meghitelezi, vagy az önkormányzat hitelt vesz fel és azt
majd a koncessziós díjból fizeti be. A koncessziós díj mindenképpen kell, hogy legyen a szennyvízdíjban,
hisz az amortizációs költségeket el kell számolni. A 800 milliós beruházásnak az amortizációs költsége
kb. 16 millió forint, amit érvényesíteni kell majd a díjban, illetve a víziközműből származó bevétel, amit a
víziközmű fenntartására lehet felhasználni – ez az ivóvízkút – ott is van egy 10 Millió forintos
nagyságrendű bevétel, tehát éves szinten egy 10 és 25 millió forintos összeggel kalkulálhat az
önkormányzat. Ez a lakossági hozzájárulást gyakorlatilag három év alatt kitermelné. Nyilván, ha ezt
hitelbe veszi fel az önkormányzat, akkor annak van kamata és van díja. A javaslat az lenne, hogy
önkormányzati megvalósításban valósuljon meg ez a beruházás, az önkormányzat biztosítsa hozzá az
önerőt és a befolyó koncessziós díjból kerüljön ez visszatörlesztésre, és így gyakorlatilag minden egyes
háztartásnak ingyenes lenne a rákötés lehetősége. Ez lenne a módosító javaslat.
Prukner Gábor polgármester
Megköszönte a hozzászólást. Elmondta, a napirendi pont nem arról szólt ami beterjesztésre került, illetve
nem is arról szólt amiről hetek óta a lakosság információt kap. Tehát nincs egyedi szennyvízre lehetőség,
ezt mindenképpen tudta az előterjesztő. Ezt a jogszabály is kizárja, mert 2010. december 15.-ig
Kaposmérőben csatornás szennyvízhálózatot kell létesíteni. Az egyedi tisztító támogatására vonatkozó
jogszabály egyébként hatályon kívül lett helyezve, továbbá ebből a pályázatból ezt megvalósítani
teljességgel lehetetlen.
Harangozó Csaba képviselő
Elmondta, hogy úgy gondolja egyedi tisztítót nyugodtan lehet építeni.
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Prukner Gábor polgármester
Elmondta, egyedi tisztítót építhet bárki, amennyiben az a jogszabályoknak megfelel, van is erre a faluban
példa, jelenleg egy. A koncessziós díj tekintetében pedig tudják a képviselők, hogy azt az AquaZala már
az idén sem akarja fizetni. Félévtől pedig a vízdíj megállapításának joga kikerül az önkormányzat
feladatköréből. Erre alapozni egy szennyvízberuházást nem lehet. A másik oldalról pedig a lakossági
befizetést elvárja a pályázat, hiszen így lett beadva. A költségvetésnek a tavalyi és az idei évben is része
volt a koncessziós díj. Továbbá az üzemeltető nem is biztos, hogy az AquZala lesz, hiszen az nem
önkormányzati tulajdonú cég, külföldi tulajdonú, így az új törvény szerint átalakulnia kellene. A
lakosságnak hozzá kell járulnia a beruházáshoz. Ez az összeg a környező településekhez képest sokkal
kevesebb és természetesen, ha végignézzük a számokat elképzelhető, hogy nem lesz ekkora összegre
szükség. De egy beruházásnak úgy nekiindulni úgy, hogy nem látni a végét így biztonságosabb, mint pár
hónap múlva mondani, 10 vagy 20 ezer forintot hozzá kell tenni. Arra viszont van mód, – ahogy a
lakossági fórumon is elhangzott – ha erre a pénzre nem lesz szükség, több módja van, hogy a lakosság ezt
vissza kapja. Az egyik módja az, hogy a bekötésekhez hozzájárulunk, illetve a szennyvíztisztítási díjat
nem kérjük mindaddig a lakosságtól, amíg ez a pénz tart. A beruházás bonyolításában mindenkit
megelőztünk a környéken, a kiviteli közbeszerzés folyamatban van. Ez után el lehet indítani a
közbeszerzést, azaz 30-45 napon belül tudni lehet, ki a kivitelező, és a szerződéskötés után indulhatnak a
munkálatok. Közben ahhoz, hogy a beruházás elkezdődjön a pénzügyi feltételeket teljesíteni kell. Hitelt
kell felvenni, ahhoz le kell tudni tenni a saját erőt. A pénznek rendelkezésre kell állnia. Olyan beruházás
nem létezik, amelynél akkor lehet fizetni, ha elkészül. Szállítói finanszírozás van, mely azt jelenti, hogy a
pénzt nem az önkormányzat utalja el, hanem a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében az
Energiaközpont a kivitelezőnek, másik részét pedig a saját erőből kell fizetni szintén a kivitelező részére.
Természetesen több lehetőség van a befizetésre, hiszen tudjuk, hogy azt nem mindenki tudja egy
összegben befizetni. 310 nyilatkozat már bent van, melynek nagy része egyösszegű befizetést tartalmaz.
A Viziközmű Társulatra szükség van, hiszen aki nem tudja egy összegben teljesíteni a befizetést, ott hitelt
kell felvenni, és kamattámogatott hitelre a Viziközmű Társulat jogosult. A beruházást nem a Társulat
fogja végrehajtani, hanem az önkormányzat, és a tulajdonos is az önkormányzat lesz. Az üzemeltetésről
majd később kell dönteni.
Miovecz János képviselő
Elmondta, hogy számára is meglepő volt az előterjesztés írásbeli anyagához képest a módosítás. Az
hangzott el, hogy 4000.- forintba kerülne az egyedi tisztító éves szinten, de az átlag az, hogy csak az havi
1000-1500.- forint az áramfogyasztása annak a szivattyúnak, ami működteti a rendszert. Ez éves szinten
több, mint 10-15 ezer forint. Az interneten is utána lehet nézni. Ezek az éves szinten jóval magasabbak,
mint az előterjesztésben. A másik pont, amire reagálna, az, hogy azok az összegek, amik le lettek írva,
hogy 94 ezer forintba kerül lakosonként, ez túlzás, ahhoz, hogy ennyibe kerüljön jóval több bekötés
szükséges, mint a jelenlegi kb 700. A javaslat véleménye szerint nem alátámasztott, így ha arról szól a
hivatkozás, hogy olcsóbb, akkor szerepeljen, hogy az mennyi és az miből jön ki. A kiküldött
szórólapokon az szerepelt, hogy a környező településeken többen ezt a megoldást választják, azonban a
környékbeli települések nem is nyertek pályázatot. Ez nem alternatíva ahhoz képest, amit az
önkormányzat konkrétan kidolgozott.
Harangozó Csaba képviselő
Elmondta, hogy van olyan típus ami árammal működik, és van olyan típus, amely nem. Tehát a
gravitációs elven működő szikkasztóhoz nem kell elektromos áram. A karbantartási költség a
megvalósíthatósági tanulmányban van. Még egyszer visszatérve a határozati javaslatra – melyről szeretné,
ha szavaznának is – úgy hangzik, hogy az önkormányzat valósítsa meg ezt a beruházást oly módon, hogy
hitelt vesz fel a lakossági-, illetve az önerő biztosítására. Tehát a lakosság helyett az önkormányzat
vegyen fel hitelt.
Simonné dr. Mészáros Renáta körjegyző
Elmondta, hogy jelenleg az önerő a pályázathoz is és az önerő alaphoz is úgy lett benyújtva – melyről
testületi határozatok is születtek - , hogy az áll egyrészről a lakossági befizetésből, az önkormányzatnak a
befizetéséből, illetve az EU önerő alapból elnyert támogatásból. Amennyiben ez nem így tevődik össze,
akkor erre már az önerő alapból nem lesz jogosult az önkormányzat a támogatásra.
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A képviselő-testület a polgármester javaslatára a napirendi pont lezárásaként 4 igen 3 nem szavazattal a
következő határozatot hozta:
4/2012. (I.25.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy nem támogatja a
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0066 azonosítószámú pályázat módosítását arról, hogy az önkormányzat
vegyen fel hitelt a lakossági önerő biztosítása helyett is a beruházáshoz.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: azonnal

3.) Hitelkeret szerződés megkötéséről döntés
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a tavalyi évben 27 millió forint rövid lejáratú hitelkeret lett előirányozva a beruházások
bonyolítása miatt. Ezt a hitelkeretet kellene meghosszabbítani. Az idei évben megkezdődött a szociális
alapszolgáltatási központnak a kivitelezése, készül itt a tetőn napelemes rendszer kiépítése, továbbá a
faluháznak a felújítása is elkezdődik. Elmondta, hogy szükség lesz a szennyvízberuházáshoz is
hitelfelvételre 27 millió forint összegben mindenképpen az önkormányzat részéről.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára a napirendi pont lezárásaként 5 igen szavazattal, 2
tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

5/2012. (I.25.) Kt. határozat

Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy működési célra
folyószámla hitelszerződést köt 27.000.000.- Ft összeghatárig, melynek visszafizetését 2012.
november 30.-ig vállalja. A hitel biztosítéka a költségvetési számlára beérkező bevételek. Az
önkormányzatnak gazdasági társaságokban nincs érdekeltsége. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert, hogy nyilatkozzon arról, hogy az önkormányzat hitelfelvétele
nem esik törvényi korlátozás alá, továbbá a jogügylettel kapcsolatos eljárásra, intézkedések
megtételére, illetve a nyilatkozat aláírására.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Közreműködő: Simonné dr. Mészáros Renáta körjegyző
Határidő: 2012. január 31.

4.) Mezőgazdasági utak fejlesztésére pályázat benyújtásáról döntés
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a mezőgazdasági utak szórt kővel történő kivitelezésére lehetett volna pályázni ez év
január 31.-ig. A tervek szerint az ebédvesztői út, a barcsi vasút mentét a hídig, illetve a hegyi út szerepelt
volna a pályázatban. Ez egy 75%-os támogatottságú pályázat 25% önerővel. Jelenleg több helyen
tisztázatlanok a tulajdoni viszonyok, az út közepén van villanyoszlop, illetve az út természetben nem ott
található, mint a térképen, ezért kérte a testületet, hogy az előkészítést a pályázathoz szavazza meg.
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A képviselő-testület a polgármester javaslatára a napirendi pont lezárásaként 7 igen szavazattal,
egyhangúan a következő határozatot hozta:

6/2012. (I.25.) Kt. Határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felhatalmazza a
polgármestert a mezőgazdasági utak tekintetében a kimérések és a kapcsolódó egyéb költségekről
döntés meghozatalára, kapcsolódó intézkedéseket megtételére, és a szükséges dokumentumok
aláírására.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. december 31.

5.)

Egyebek
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Ismertette a társadalmi szervezetek kérelmeit, és kérte azok beépítését a költségvetés tervezetbe.
Elmondta, hogy a kérelmekről a döntés egyenként a költségvetés elfogadása után fog születni.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot
hozta:
7/2012. (I.25.) Kt. Határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a költségvetés
tárgyalásakor az előterjesztésben szereplő kérelmeket a társadalmi szervezetek részére
meghatározott keretösszeg meghatározásakor figyelembe veszi.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. február 29.

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

k.m.f.

Simonné dr. Mészáros Renáta
körjegyző

Prukner Gábor
polgármester

Pap József
jegyzőkönyv-hitelesítő
képviselő

5

