JEGYZŐKÖNYV
Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. május 29-án 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
Adler Mihály RNÖ elnök-helyettese
dr. Horváth János Sándor HVB elnöke
dr. Kiss Attila képviselő jelölt
Az ülésről előzetes bejelentéssel Kiss Ervin képviselő távolmaradt.
Jegyzőkönyvvezető: Müller Ágnes
Prukner Gábor polgármester köszöntötte a képviselő-testületi tagokat, HVB elnökét, dr. Kiss Attila
képviselő jelöltet, a hivatal dolgozóit, és a televízió nézőit. Bejelentette, hogy Kiss Ervin képviselő
munkájára hivatkozva lemondott mandátumáról, megköszönte a képviselő közösségért folytatott
tevékenységét. Átadta a szót dr. Horváth János Sándor HVB elnökének.
dr. Horváth János Sándor HVB elnöke
Elmondta, hogy Kiss Ervin települési képviselő visszaadta a mandátumát, kérte, hogy a tisztség ellátása
alól 2012. május 31. napjától mentse fel. Tájékoztatott arról, hogy a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 21. §. (1) bekezdése alapján, ha a települési
kislistáról a képviselő helye megüresedik, helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép.
Elmondta, hogy a 2010. október 3. napján megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán készült jegyzőkönyv alapján megállapította, hogy a soron következő legtöbb szavazatot elért
jelölt Dr. Kiss Attila 356 szavazattal. A képviselő jelölt előzetés nyilatkozata alapján a képviselő
tisztségét vállalja.
Dr. Horváth János Sándor a Helyi Választási Bizottság Elnöke előtt dr. Kiss Attila képviselő jelölt az
esküt letette.
Prukner Gábor polgármester
Megállapította, hogy a soron következő testületi ülés összehívása az SZMSZ-ben rögzítetteknek
megfelelően történt. A képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek 5 igen szavazattal, 1 tartozódással
Harangozó Csaba képviselőt 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.) Közbeszerzési Szabályzat módosítása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

2.) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelet tervezet
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
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3.) ÁFA-kompenzáció a belvízrendezés pályázat (azonosító szám: DDOP-5.1.5/C-092010-0027) tekintetében
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

4.) Egyebek
- Tájékoztatás a szennyvízberuházásról
- Tájékoztatás a szeméttelep és a Téglagyári gödör helyzetéről
- Tájékoztatás földkimérésről
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

5.) Zárt ülés
- Szociális ügy
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

1.) Közbeszerzési Szabályzat módosítása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a képviselő-testületi tagok megkapták a Közbeszerzési Szabályzat módosításához
szükséges anyagot. 2012. január 1-től új közbeszerzési törvény van, ezért az Önkormányzat közbeszerzési
szabályzatát az új jogszabállyal összhangban aktualizálni szükséges. A szennyvízberuházás közbeszerzési
eljárásait lebonyolító cég, a CEU Tender Kft. elkészítette a község közbeszerzési szabályzatát az új Kbt.
szerint.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára a napirendi pont lezárásaként 6 igen szavazattal,
egyhangúan a következő határozatot hozta:
65/2012. (V.29.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a CEU
Tender Kft. (1124 Budapest, Németvölgyi út 98.) által készített közbeszerzési szabályzatot. A
41/2011. (II.16.) Kt. határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat jelen határozat
elfogadásával hatályát veszti.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. május 31.

2.) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelet tervezet
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a helyi rendeletet és az új szabálysértési törvény miatt kell megalkotni. Ismertette a
tervezetet, elmondta, amennyiben elfogadja a képviselő-testület, a honlapon elérhető lesz a rendelet, a
lakosság el tudja olvasni. Elmondta, hogy következő lépésben – az állattartásról szóló rendelettel
összhangban - a rendelet módosítását javasolja majd ősztől, mert a faluban 2-3 nagy állatot lehet csak
tartani a családi házaknál, de az állatok számát növelni kellene.
Miovecz János képviselő
Elmondta, hogy területet kellene kijelölni, ahová a lakosság el tudná szállítani a zöldhulladékot.
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a belvíz és a szennyvíz pályázatok miatt csúszik a terület kijelölése, de igyekeznek.
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Harangozó Csaba képviselő
Elmondta, hogy szerinte is konkretizálni kell az állatok számát a családi házaknál, ne csak az legyen
beírva, hogy 2-3 darab. Illetve a 3. § (1) bekezdésében a közösségellenes magatartás tanúsítása miatti

eljárás során a hatáskört a polgármester helyett a jegyző gyakorolja.
A képviselő-testület a tiltott, közösségellenes magatartásról szóló rendelet-tervezetet megtárgyalta, a
rendelet megalkotásával egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta:
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2012.(VI.29.) rendelete

a tiltott, közösségellenes megatartásról
(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3.) ÁFA-kompenzáció a belvízrendezés pályázat (azonosító szám: DDOP-5.1.5/C-09-2010-0027)
tekintetében
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy az ÁFA évközi emelése az Önkormányzat által belvízrendezésre benyújtott pályázatot
érinti. A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közreműködő Szervezet tájékoztatása szerint a
„Belvízrendezés Kaposmérőben” tárgyú pályázat tekintetében lehetőség nyílik az ÁFA-kompenzációra
oly módon, hogy az áfa-emelésből adódó költségnövekmény támogatásra jutó részét az NFÜ
kompenzálja, a megnövekedett támogatásra jutó önerő mértékét a kedvezményezettnek kell
költségvetésében biztosítani.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára a napirendi pont lezárásaként 6 igen szavazattal,
egyhangúan a következő határozatot hozta:
66/2012. (V.29.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a DDOP-5.1.5/C-092010-0027 azonosítószámú, Belvízrendezés Kaposmérőben elnevezésű pályázat tekintetében
benyújtja az ÁFA-kompenzációra vonatkozó szerződésmódosítási kérelmet a Közreműködő
Szervezethez. Az eredeti támogatási szerződés szerinti önerőn felül, a megnövekedett
támogatásra jutó önerő mértékét, azaz 46 055 Ft-ot a 2012. évi költségvetésében biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítási kérelem aláírására, az ÁFA-kompenzációs
eljárásban való közreműködésre.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. május 31.

4.) Egyebek
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

a.)

Tájékoztatás a szennyvízberuházásról
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Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy múlt héten a tanúsítványt megkapta az Önkormányzat, így el lehet indítani a
közbeszerzési eljárást. A közbeszerzést lebonyolító cég tájékoztatása szerint a Közbeszerzési Értesítőben
való megjelenés a napokban várható.
Tájékoztatta a lakosságot, hogy a Kaposmérői Víziközmű Társulat bejegyzésre került. Eddig a lakossági
befizetések 64 M Ft. Ez az összeg lekötésre került. Tájékoztatta a lakosságot, hogy támogatást lehet
igénybe venni azoknak, akik befizették az összeget, a támogatás mértéke maximum 37.500 Ft. Ehhez
néhány feltételnek teljesülnie kell: először az ingatlan tulajdonosának kell lennie és nem lakástakarékpénztári megtakarításból kell a hozzájárulást megfizetnie. Másodszor a következő pontokból
legalább egynek teljesülnie kell:
- nyugdíjas és 57.000 Ft-ot nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj
- időskorúak járadékában részesül
- normatív lakásfenntartási támogatásban részesül
- aktív korúak ellátására jogosult
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.
Ezzel kapcsolatban kimegy majd egy tájékoztató, egy nyilatkozat illetve egy kérelem. Ezt a kérelmet
július 15-ig kitöltve vissza kellene hozni a jogosultaknak az önkormányzathoz, hogy az az Államkincstár
felé lejelenthető legyen.

b.)

Tájékoztatás a szeméttelep és a Téglagyári gödör helyzetéről

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy megkezdődtek a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program rekultivációs munkálatai,
mellyel eltakarítják a szemetet és helyreállítják a község határában, a Pati erdő aljában lévő régi
hulladéklerakó környezetét. Ennek következtében munkagépek illetve napi kb. 15 darab földet szállító
teherautó forgalma várható. Elsősorban a Hunyadi utcát érinti majd, a munkálatok várhatóan maximum 2
hónapig tartanak.
Elmondta, hogy ezzel egy időben a Mérői Aranyhomok Kft. elkezdi munkálatait, a volt téglagyár
területéről elszállítják az illegálisan lerakott hulladékot. Ennek során mobil kőtörő használnak. Elsősorban
a Gyár utcát illetve az oda bekötő utakat érinti, a munkálatok várható maximum 2 hónapig tartanak.
Kérte a lakosságot, ha nagyon nagy lesz a porterhelés, szabálytalanul szállítanak, akkor jelezzék.
Harangozó Csaba képviselő
Elmondta, hogy már régóta fizetünk Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzatnak, ideje volt
annak, hogy valamit kapjunk is érte cserébe. Elmondta, hogy az előző időszakban volt határozat az utak
állapotának védelméről. Állapot felmérést kellene készíteni. A téglagyári útnál régebben úgy járult hozzá
az önkormányzat a hulladék elszállításához, hogy az ebből adódó károkat helyreállítják.
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy videó felvétel készült az utak állapotáról,
érvényesíteni, ami közvetlenül ennek következtében jött létre.

így azt az állapot romlást tudják majd

Pap Csaba kaposmérői lakos
Megkérdezte, hogy miért kell mobil kőtörőt felállítani a volt téglagyárban, ha el lesz szállítva a gödörből
a hulladék.
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a kőtörővel kell felaprítani az inert hulladékot, hogy az elszállítható legyen. Az így
keletkezet inert hulladékot a szeméttelepen fogják hasznosítani, az odaszállítást követően, mint
gázáteresztő réteg.
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c.)

Tájékoztatás a földkimérésről

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium 2012 májusában társadalmi célú, lakossági felhívó
kampányt indított, mellyel az osztatlan közös földtulajdonban lévő termőföld tulajdonviszonyainak
rendezését kívánja elősegíteni. Az állam átvállalja az osztatlan közös földtulajdon rendezésének költségét,
ha június 1-ig benyújtották a kérelmet a körzeti földhivatalhoz.

d.)

Tájékoztatás a falunapról

Prukner Gábor polgármester
Tájékoztatott arról, hogy rendben lezajlott a falunap, sokan kíváncsiak voltak a rendezvényre.
Mindenkinek megköszönte a közreműködést, akik segítségével megvalósult a falunap. A vállalkozóknak
megköszönte, hogy anyagilag támogatták a falunapot.

e.)

Együttműködési megállapodás a Kaposmérői Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy mindenki megkapta már írásban az együttműködési megállapodást. Régebben is volt már
ilyen. A jelen megállapodás célja, hogy az Önkormányzat és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
meghatározzák Kaposmérői Roma Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységéhez szükséges működési,
személyi és tárgyi feltételek biztosításának módját és a működéssel kapcsolatos végrehajtási,
gazdálkodási feladatok ellátásának rendjét.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára a napirendi pont lezárásaként 6 igen szavazattal,
egyhangúan a következő határozatot hozta:
67/2012. (V.29.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a melléklet szerinti
együttműködési megállapodást elfogadja a Kaposmérői Roma Nemzetiségi Önkormányzattal. A
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. június 30.
A polgármester megköszönte a képviselő-testület munkáját, az ülést bezárta.

k.m.f.

Simonné dr. Mészáros Renáta
körjegyző

Prukner Gábor
polgármester

Harangozó Csaba
jegyzőkönyv-hitelesítő
képviselő
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