JEGYZŐKÖNYV
Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. március 1-én megtartott soron következő üléséről.
Jelen vannak: Prukner Gábor polgármester
Pap József alpolgármester
Harangozó Csaba képviselő
dr. Árva-Lóky Zsófia képviselő
Berecz Pál képviselő
Miovecz János képviselő
Meghívottként tanácskozási joggal: Simonné dr. Mészáros Renáta körjegyző
Az ülésről előzetes bejelentéssel Kiss Ervin képviselő távolmaradt.
Jegyzőkönyvvezető: Müller Ágnes
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
egyhangúan Pap József alpolgármestert választotta.
A polgármester javasolta, hogy a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat módosítással tárgyalja a
képviselő-testület. Javaslatára a képviselő-testület egyetértett, egyhangúlag a következő napirendi
pontokat tárgyalta:

NAPIREND

1.) Az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetése
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

2.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

3.) SZASZK kialakítására kivitelező kiválasztása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

4.) Egyebek
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

1.) Az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetése
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a képviselő-testületi tagok megkapták az önkormányzat és intézményei 2012. évi
költségvetéséhez készült anyagot. Elmondta, hogy a közmeghallgatáson elhangzott hozzászólást
pontosítani szeretné azzal, hogy a Szociális Alapszolgáltatási Központ felépítésére 100 %-os állami
támogatottságú pályázatot nyert az önkormányzat, melynek összege bruttó 38 Millió Ft. Elmondta, hogy
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása miatta a képviselő-testület tagjainak egy
határozatot kell hoznia adósság kezeléséről. Az ehhez szükséges anyagot a testületi tagok már megkapták.
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Harangozó Csaba képviselő
Elmondta, hogy a költségvetés fő összegével semmi problémája nincs. Megkérdezte, hogy amit a testületi
tagok hoztak korábban határozatokat, a létszám kérdésével kapcsolatban, miért nem valósult meg. Ha
eddig nem történt semmi változás, akkor nem kellene-e visszavonni a határozatokat. Megkérdezte, hogy a
Művelődési házban vannak-e dolgozók jelenleg.

Miovecz János
Elmondta, hogy az egyik határozat még nem lett végrehatva, így szerinte is vissza kell majd vonni vagy
módosítani őket. Az iskolában, ha minden dolgozó visszajön dolgozni, nem tud órát biztosítani minden
dolgozónak. Az óvodánál is változatlan minden, nem lett elbocsátva senki. A Művelődési házban nincs
külön személyzet.

Harangozó Csaba képviselő
A szennyvíz pályázattal kapcsolatban, azt szeretné felvetni, hogy az önkormányzat vegyen fel hitelt, így a
lakosságnak nem kell ennyi pénzt fizetnie a bekötésre, így a lakosságnak nem kell annyi hitelt felvennie.

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy az önerő pályázatnak az az egyik feltétele, hogy lakossági önerő is legyen. Nem szeretné
azt, hogy az önkormányzat még több hitelt vegyen fel. Elmondta, hogy nem a lakosság venné fel a hitelt,
hanem a Víziközmű Társulat, amikor megalakul.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 3 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartozódással a következő
határozatot hozta:

28/2012. (III.01.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testület elutasította a képviselő javaslatát, hogy a
Kaposmérői Önkormányzat hitelt vegyen fel a szennyvíz beruházás kapcsolatban.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. március 1.
A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet
megtárgyalta.
Egyéb módosító indítvány a költségvetéssel kapcsolatosan nem hangzott el.
A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet
megtárgyalta, a rendelet megalkotásával egyetért.
A polgármester javaslatára a napirendi pont lezárásaként a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2
tartózkodással megalkotta:

Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2012. (III.10.) rendeletét
az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről.
(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2

A polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

29/2012. (III.01.) Kt. határozat
A Kaposmérő Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. §
(3) bekezdése alapján a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyeletekből eredő fizetési
kötelezettségek 2013-2015. évekre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:
Ft-ban
Megnevezés

2013. év

2014. év

2015. év

Helyi adó

28.420.000

28.930.000

29.510.000

Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

-

-

-

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

16.240.000

16.530.000

16.860.000

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés
értékesítése

-

-

-

Bírság, pótlék, díjbevétel

200.000

210.000

220.000

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

-

-

-

Saját bevételek összesen:

44.860.000

45.670.000

46.590.000

SAJÁT BEVÉTELEK

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK ÉS
AZ AZOKBÓL EREDŐ FIZETÉSI
KÖTELEZETTSÉGEK
Hitel, kölcsön

1.500.000

1.500.000

1.500.000

Értékpapír

-

-

-

Váltó

-

-

-

Pénzügyi lízing

314.355

-

-

Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási
kötelezettség kikötésével

-

-

-

Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott
fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

-

-

-

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek
különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

-

-

-

Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. március 1.
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2.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Részletesen ismertette az átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót, a 2011. január 1. napjától a
bevételek, kiadások összegét. Elmondta, hogy a beszámoló adatit a költségvetési rendelet tervezet
tartalmazza. Javasolta a beszámoló jóváhagyását, elfogadását. Elmondta, hogy már egyszer tárgyalták ezt
a napirendi pontot. Megkérdezte, hogy történt-e változás az akkor adatokhoz képest.
Bereczné H. Ildikó pénzügyi csop. vezető:
Elmondta, hogy igen történt változás, de ez minimális, csak ez eltelt napok miatt történt változás az előző
beszámolóhoz képest.
A képviselő-testület az átmeneti gazdálkodásról szóló előterjesztést megtárgyalta, jóváhagyólag
tudomásul veszi.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot
hozta:

30/2012. (III.01.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az átmeneti gazdálkodásról szóló
polgármesteri beszámolót elfogadja.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. március 1.

3.) SZASZK kialakítására kivitelező kiválasztása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a képviselő-testület tagjainak írásban kiküldték az anyagot. A közbeszerzés során a
legjobb ajánlatot kell elfogadni.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:

31/2012. (III.01.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Balatincz –Illés Kft.
(Kaposmérő, Kossuth L. u. 101.) Szociális Alapszolgáltatási Központ épület felújítására bruttó
27.681.583 Ft, illetve a külső akadálymentesítésre bruttó 3.076.005 Ft. árajánlatát fogadja el A
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Balatincz-Illés Kft-vel való szerződés megkötésére
és az ezzel kapcsolatos pénzügyi és egyéb feladatok elvégzésre.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012.március 1.

4.) Egyebek
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

a.) Körzeti megbízott számára helyiség biztosítása
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Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a körzeti megbízott számára egy helységet kellene biztosítani a hivatal épületében. Így
még jobban elérhető lehetne a falu lakossága számára.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

32/2012. (III.01.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a körzeti megbízott
részére a hivatal épületében biztosít irodát, számítógépet nyomtatóval, illetve internet hozzáférést,
melynek költségét havi 5.000 Ft-ban állapítja meg. A képviselő-testület a költség megfizetésétől
2012. évben eltekint, a helyiség és az eszközök használatát térítésmentesen biztosítja.
Felelős: Prukner Gábor
Határidő: 2012.március 1.

b.) Tavaszköszöntő fesztivál
Prukner Gábor polgármester
A kistérség azzal kereste meg az önkormányzatot, hogy a „Tavaszköszöntő” fesztivált támogassa. A
fesztiválon többek között a kaposmérői óvodások egy csoportja is fellép. A támogatásból a szereplők
megvendégelését tervezik. Javasolta, hogy az önkormányzat támogassa 10 000.- Ft-tal a fesztivált.
A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, a fesztivál támogatásával egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot
hozta:

33/2012. (III.01.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Kadarkúton
2012. április 19. napján megrendezésre kerülő „Tavaszköszöntő” fesztivált 10 000.- Ft-tal
támogatja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatás átutalására a
Kadarkúti-Nagybajomi TKT 11743002-15761653-00000000-as számlaszámra.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. március 15.

c.) Szövetség a Polgárokért Alapítvány
Prukner Gábor polgármester
Ismertette az alapítvány kérését, hogy a faluházat ki szeretnék bérelni, amíg tart a tanfolyam. Ott
szeretnék elindítani a számítógépes tanfolyamot, mely egész nap tartana. A tanfolyam miatt bevétel
csökkenés lenne az önkormányzatnak, mert a faluház nagytermét nem tudnák kibérelni az árusok.
Véleménye szerint a napi díj 5000 Ft legyen, ez megába foglalná az áram illetve az internet használatot.
Számítógépek hozna majd az alapítvány, ez a tanfolyam a munkanélkülieknek indul.
Harangozó Csaba képviselő
Megkérdezte, hogy meddig tart ez a tanfolyam.
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy 21 munkanapig tart majd.
A képviselő-testület az Szövetség a Polgárokért Alapítvány kérését megtárgyalta.
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A polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot
hozta:

34/2012. (III.01.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Faluház
nagytermét bérbe adja a Szövetség a Polgárokért Alapítványnak az általuk szervezett tanfolyam
időtartamára 5.000 Ft napi díj ellenében. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
szükséges feladatok elvégzésére, kapcsolódó intézkedések megtételére, illetve a bérleti
szerződés aláírására.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. március 31.

d.) Computer-S Kft. szerződése
Prukner Gábor polgármester
Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait arról, hogy meg kell hosszabbítani a számítástechnikai géppark
karbantartására és az üzemeltetés biztosítására illetve javítására a szerződést. A jelenlegi Computer-S Kftvel meg van elégedve. Meg lehet hosszabbítani a szerződést egy évre illetve határozatlan ideig is.
Harangozó Csaba képviselő
Véleménye szerint egy évre legyen meghosszabbítva a szerződés.
A képviselő-testület az Computer-S Kft-vel kötendő szerződést megtárgyalta.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot
hozta:

35/2012. (III.01.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Computer-S Kftvel (Kaposvár, Somssich P. u. 4.) megköti egy évre az átalánydíjas javítási, karbantartási,
rendszerfelügyeleti szerződést. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a
kapcsolódó intézkedések megtételére.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. március 31.
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
alpolgármester

6

