JEGYZŐKÖNYV
Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. július 10-én megtartott soron következő üléséről.
Jelen vannak: Prukner Gábor polgármester
Pap József alpolgármester
Berecz Pál képviselő
dr. Kiss Attila képviselő
Miovecz János képviselő
Meghívottként tanácskozási joggal: Simonné dr. Mészáros Renáta körjegyző
Az ülésről előzetes bejelentéssel dr. Árva-Lóky Zsófia és Harangozó Csaba képviselők távol maradnak.
Jegyzőkönyvvezető: Müller Ágnes
Prukner Gábor polgármester köszöntötte a képviselő-testületi tagokat, a hivatal dolgozóit, a meghívott
vendégeket Hivatal Nándornét jutai polgármestert illetve Horváth Attilát, aki a szennyvízberuházással
kapcsolatban van jelen, illetve a televízió nézőit. A képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek 4 igen
szavazattal, 1 tartózkodással dr. Kiss Attila képviselőt választotta.
A polgármester javasolta, hogy a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat két napirendi pont – az
önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helységek bérletéről szóló 12/2006.(XII.1.)
rendelet módosítása illetve zárt ülés a szociális ügyek - tárgyalásával egészítse ki, illetve a vendégekre való
tekintettel a 9. napirendi pontot tárgyalja először a képviselő-testület. Javaslatával a képviselő-testület
egyetértett, egyhangúlag a következő napirendi pontokat tárgyalta:

NAPIREND

1.) Szennyvíz pályázat kivitelezőjéről döntés
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

2.) Az önkormányzat vagyonának értékesítésére, hasznosítására, a szolgáltatások
ellátásának biztosítására vonatkozó versenyeztetés (pályázati eljárás) szabályairól, a
szerződéskötés rendjéről szóló 6/2001. (VI.27.) rendelet módosítása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

3.) A Hunyadi János Általános Művelődési Központban fizetendő térítési díjak
megállapításáról szóló 5/2007.(IV.21.) rendelet módosítása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

4.) Pro Comitatu Somogy Díj adományozására javaslat
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

5.) Terület bérleti szerződés búcsú
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

6.) Engedély kúttisztítás
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

7.) Vizesblokk, lépcsőház
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

8.) Tanárhegy tervek
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
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9.) Tájékoztató a Kaposmenti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás pályázati
elszámolásáról
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

10.) Feladatellátásra szerződés
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
11.)

ÁFA

kompenzációról

döntés

(KEOP-4.2.0/A/11-2011-0330)

(Előadó: Prukner Gábor polgármester

12.) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helységek bérletéről
szóló 12/2006.(XII.1.) rendelet módosítása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

13.) Egyebek
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

-

1.)

Kérelmek
Tájékoztatók
1. az „Örökség - Kultúra” Oktatási Elektronikus Könyv- és Médiatár
általános működéséről”
2. Somogy Megyei Kormányhivatal tájékoztatója az állattartásról

Szennyvíz pályázat kivitelezőjéről döntés
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy két cég vette meg a szennyvíz pályázat kivitelezési közbeszerzési pályázat anyagát, de egy
cég adta csak be. Ez a pályázat érvényes volt, így sikeres volt a kiírás. A képviselő-testületi tagok megkapták
a pályázat anyagát. Három cég közösen adta be a pályázatát ők a Szabadics Zrt., a Hydrocomp Kft., illetve
aVeolia Zrt. Nem az organca technológia valósul majd meg, hanem SBR technológia. Felkérte Horváth
Attilát, hogy ismertesse az új technológiai eljárást.
Horváth Attila
Elmondta, hogy a mérnöki munkát a Kapos-Hidro Kft. fogja végezni, ez a telep lesz a 9. amely építésében
részt vesz. Az SBR technológián épülő telepek működésével kapcsolatosan semmilyen probléma még nem
merült fel. A két technológia között nincs nagy különbség. Az SBR technológiát kiegészítették növényekkel
így jött létre az organica. Ismertette a SBR technológia előnyeit. Elmondta, hogy ez egy teljesen zárt
rendszer, sem a lakosság, sem az üzemeltető nem kerül kapcsolatba a szennyvízzel. Az ajánlattevő ismeri, a
cég komoly szakértelemmel rendelkezik.
Hivatal Nándorné jutai polgármester
Elmondta, hogy ilyen technológiát használtak fel Jutában is. A lakosság semmilyen reklamációval nem élt.
Nem mindenki tudja, hogy a telep hol van. Figyelemmel kíséri a telep sorsát, rendszeresen látogatja. A
beruházás zavartalanul valósult meg, a kivételezőkről nagyon jó véleménnyel van. A rákötési feladatok
Jutában teljesültek. Nem kell félni a beruházástól.
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy alá lehet írni a kivitelezővel a szerződést, már 6 hónapja vizsgálják a szerződést.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára a napirendi pont lezárásaként 5 igen szavazattal, egyhangúan
a következő határozatot hozta:
69/2012. (VII.10.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a CEU Tender Kft.
(1124 Budapest, Németvölgyi út 98.) által lefolytatott a "Vállalkozási szerződés keretében
Kaposmérő Községi Önkormányzat szennyvízelvezetésének megoldása FIDIC Sárga Könyv szerint"

2

tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek fogadja el. Az „Új közműves Szennyvízelvezetési- és tisztítási rendszer Kaposmérő községben” tárgyú, KEOP-1.2.0/B/10-2010-0066 azonosító számú
pályázat kivitelezésével a Szabadics-Hydrocomp-Veolia (8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.) közös
ajánlattevőket bízza meg a benyújtott pályázat alapján. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a kivitelezési szerződés aláírására és a kapcsolódó intézkedések megtételére.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. július 31.

2.) Az önkormányzat vagyonának értékesítésére, hasznosítására, a szolgáltatások ellátásának
biztosítására vonatkozó versenyeztetés (pályázati eljárás) szabályairól, a szerződéskötés
rendjéről szóló 6/2001. (VI.27.) rendelet módosítása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy az önkormányzat vagyonának értékesítésére, hasznosítására, a szolgáltatások ellátásának
biztosítására vonatkozó versenyeztetés (pályázati eljárás) szabályairól, a szerződéskötés rendjéről szóló
rendelet 2001-ben lett megalkotva, azóta a közbeszerzésről szóló jogszabály megváltozott. A rendelet két
szakaszának módosítása indokolt. Ez egyik, hogy a Kaposmérő Község Önkormányzat Közbeszerzési
szabályzatában foglaltak az irányadók, illetve, hogy az árverést helyben szokásos módon meg kell hirdetni
A képviselő-testület az önkormányzat vagyonának értékesítésére, hasznosítására, a szolgáltatások ellátásának
biztosítására vonatkozó versenyeztetés (pályázati eljárás) szabályairól, a szerződéskötés rendjéről szóló
6/2001. (VI.27.) rendelet módosítását megtárgyalta, a rendelet módosításával egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta:
Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2012. (VII.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonának értékesítésére, hasznosítására, a szolgáltatások ellátásának biztosítására
vonatkozó versenyeztetés (pályázati eljárás) szabályairól, a szerződéskötés rendjéről szóló 6/2001.
(VI.27.) rendelet módosításáról
(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3.) A

Hunyadi János Általános Művelődési Központban
megállapításáról szóló 5/2007.(IV.21.) rendelet módosítása

fizetendő

térítési

díjak

(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a jelenleg hatályos helyi rendelet pontosítása szükséges. A fizetendő térítési és tandíj pontos
megállapítása érdekében külön pontokban célszerű felsorolni a különböző tanulói, illetve korcsoportokat. A
rendelet 2. § (5) bekezdésében a kiselőképzősök és előképzősök által fizetendő díj mértékének emelése
indokolt, a jelenleg fizetendő díj a képzéssel kapcsolatban felmerülő költségek töredékére elegendő.
A képviselő-testület a Hunyadi János Általános Művelődési Központban fizetendő térítési díjak
megállapításáról szóló 5/2007.(IV.21.) rendelet módosítását megtárgyalta, a rendelet módosításával egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta:
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Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2012. (VII.16.) önkormányzati rendelete
a Hunyadi János Általános Művelődési Központban fizetendő térítési díjak megállapításáról
szóló 5/2007.(IV.21.) rendelet módosításáról
(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4.) Pro Comitatu Somogy Díj adományozására javaslat
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy annak a magyar, vagy külföldi állampolgárnak adományozható a díj, aki valamely jelentős
eredményt hozó tevékenységével vagy egész életművével országos, illetve nemzetközi hírű elismerést vívott
ki, hozzájárulva ezzel közvetlenül, vagy közvetve Somogy megye fejlődéséhez, jó hírnevének öregbítéséhez.
Javasolja, hogy Kassai Lajost, a lovasíjászat megteremtőjét terjesszék fel a kitüntetésre.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára a napirendi pont lezárásaként 5 igen szavazattal, egyhangúan
a következő határozatot hozta:
70/2012. (VII.10.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Somogy Megye
Közgyűlés által alapított Pro Comitatu Somogy Díj kitüntetés adományozására Kassai Lajos
lovasíjászt terjeszti fel. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a felterjesztésről
gondoskodjon.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. augusztus 17.

5.) Terület bérleti szerződés búcsú
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy minden évben a Faluházhoz tartozó zöldterületet Horváth Tiborné vállalkozó veszi bérbe, a
búcsúi kirakódó vásár lebonyolítására. Elmondta, hogy idén csökkenteni szeretné a bérleti díj nagyságát,
most 10.000 Ft-ért szeretné bérbe venni. Megkérdezte, a képviselő-testületi tagoktól, hogy érdemes-e
búcsúhoz kapcsolódó kirakódó vásárt rendezni, mert évről-évre kevesebben látogatják a rendezvényt.
Miovecz János képviselő
Elmondta, hogy már voltak törekvések erre, hogy egy kicsit más jellegű legyen a búcsúhoz kapcsolódó
program, de véleménye szerint meg kell tartani a rendezvényt, mert a pici gyerekek számára fontos. De az
eddigi 25.000 Ft-os bérleti díjat nem kellene csökkenteni.
dr. Kiss Attila képviselő
Elmondta, hogy a szerződésben ellentmondások vannak. Az 5. és a 11. pont ellent mond egymásnak ezt
módosítani kell, illetve a 10. napirendi pontot nem kell bele tenni.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára, a képviselők indítványát elfogadva a napirendi pont
lezárásaként 5 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:
71/2012. (VII.10.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2012. szeptember 16án megrendezésre kerülő búcsúhoz kapcsolódó kirakódó vásár megrendezésére bérbe adja a Faluház
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melletti zöld területet Horváth Tiborné vállalkozó számára, 25 000.- Ft bérleti díjért. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt szerződést, a jóváhagyott módosítások figyelembe
vételével írja alá és a kapcsolódó intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. augusztus 15.

6.) Engedély kúttisztításra
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy az önkormányzat által megvásárolt „tanárhegy” elnevezésű 738 hrsz-ú zártkerti ingatlanon
meglévő ásott kútban jelenleg nincs megfelelő vízmennyiség. A tervezett építőipari kivitelezési munkát és a
későbbi üzemeltetést is nagyban megkönnyítené, ha nem kellene vizet szállítani. A kút évek óta nincs
használva, így a vízér eltömődött, a kitisztításával újra használhatóvá válhat. Ezért kért árajánlatot. Kérte a
képviselő-testületet, hogy a benyújtott árajánlatról mondja el véleményét, észrevételét.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára a napirendi pont lezárásaként 5 igen szavazattal, egyhangúan
a következő határozatot hozta:
72/2012. (VII.10.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „tanárhegy” elnevezésű 738 hrsz-ú
önkormányzati tulajdonba lévő zártkerti ingatlanon meglévő ásott kút tisztítási munkáinak
kivitelezésével a Tóth István Balázst javasolja megbízni bruttó 50.000 Ft-ért. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. július 30.

7.) Vizesblokk, lépcsőház
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a Balatincz-Illés Kft. a hivatal épület emeleti WC és lépcsőház felújítási munkáival
elkészült. A szerződésben hivatkozott képviselő-testületi határozat szerint a felújítási munkák fedezetére a
2011. évi költségvetés szolgált. Az átalakítási munkák 2011. december 31-ig nem készültek el, így a számla
csak 2012. évben kerülhet kiállításra.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára a napirendi pont lezárásaként 5 igen szavazattal, egyhangúan
a következő határozatot hozta:
73/2012. (VII.10.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy hozzájárul ahhoz, hogy
a Balatincz-Illés Kft. (7521 Kaposmérő, Kossuth L. u. 101.) által elvégzett Kaposmérő, Hunyadi
utca 13. szám alatti Hivatal épület emeleti WC és lépcsőház felújítási munkálatok számlája a
2012.évi költségvetést terhelje változatlan tartalommal. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. augusztus 31.
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8.) Tanárhegy tervek
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a megvásárolt „tanárhegy” elnevezésű 738. hrsz-ú zártkerti ingatlanon meglévő gazdasági
épület felújítási munkáira vonatkozó tervek elkészítésére Sziklai Ákos építésztervező árajánlatot adott. Az
épület a Helyi Építési Szabályzat szerint helyi védelem alatt áll, így azon bármilyen felújítási, átalakítási
munka csak jogosult tervező által készített és a testület által jóváhagyott tervdokumentáció alapján lehet.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára a napirendi pont lezárásaként 5 igen szavazattal, egyhangúan
a következő határozatot hozta:
74/2012. (VII.10.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „tanárhegy”
elnevezésű 738. hrsz-ú ingatlanon meglévő épület felújítására vonatkozó tervek elkészítésével
Sziklai Ákost (címe: Bárdudvarnok, Bárd utca 54.) bízza meg, bruttó 160.000 Ft-ért, melynek
költsége a 2012. évi költségvetést terheli. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
vállalkozói szerződés megkötésére.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. július 30.

9.) Tájékoztató a Kaposmenti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás pályázati elszámolásáról
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága határozatban értesítette az
önkormányzatot, hogy az informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 21/2012. (V. 13.) OKM
rendelet (továbbiakban: rendelet) alapján igényelt kötött felhasználású támogatás pénzügyi adatainak
ellenőrzése során, hogy elszámolási kötelezettségének nem teljesítése miatt 1.985.000.- Ft és kamata
megfizetésére kötelezi. A rendelet alapján benyújtott támogatást az oktatási társulás gesztoraként írta alá
Kaposmérő. A pályázatot a Kaposmenti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás gazdálkodási egysége
készítette és adta be. Az elszámolást teljesíteni 2011. június 30.-ig lehetett volna, illetve késedelmesen
(igazolási kérelemmel) 2012. január 31.-ig. Erről a pályázatról nem tudtak itt az önkormányzatról, mert
minden anyag az Intézményfenntartó Társulásnál volt. Dr. Dobos Pálnak átadták az anyagot. Két feladatot
kell egyszerre megtenni: peres eljárást indítani a MÁK ellenen, illetve kétoldalú megbeszélést folytatni a
Társulás felé, hogy az eszközöket visszaszerezzük. Felelőst kell keresni.
Miovecz János képviselő
Elmondta, hogy ő nem látja reálisnak azt, hogy az önkormányzat megnyerje a pert az Államkincstárral
szemben, azért mert az OKM rendeletben le van írva egyértelműen, hogy a beszámolót a gesztor
önkormányzatnak kellett volna elkészítenie. Elmondta, hogy a kaposmérői önkormányzat kapta meg 2010ben a pályázati pénzt, és ő utalta tovább a Társulásnak. A pénzügyi részlegen nyoma kell, hogy legyen.
dr. Kiss Attila képviselő
Elmondta, hogy ki kell fizetni azt az összeget, mert a kamatok miatt még emelkedni fog ez az összeg. A per
sokáig elhúzódhat és bizonytalan a kimenetele. Ha ki lesz fizetve az összeg, akkor a társulás önkormányzatai
felé követeléssel élhet a kaposmérői önkormányzat.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára a napirendi pont lezárásaként 5 igen szavazattal, egyhangúan
a következő határozatot hozta:
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75/2012. (VII.10.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a MÁK által hozott, II.
fokon született határozat tekintetében bírósági felülvizsgálati eljárást indít. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó intézkedések megtételére.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. augusztus 31.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára a napirendi pont lezárásaként 5 igen szavazattal, egyhangúan
a következő határozatot hozta:
76/2012. (VII.10.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a MÁK által hozott, II.
fokon született határozatban követelt, a 21/2012. (V. 13.) OKM rendelet alapján igényelt,
1.985.000.- Ft-ot és ennek kamatait kifizeti. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az
összeg átutalására.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. augusztus 31.

10.) Feladat ellátási szerződés
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a Kaposmérői Víziközmű Társulatnak az önkormányzat dolgozói látják el a könyvelési,
illetve az adminisztrációs feladatait. Rengeteg feladat van ezzel kapcsolatban, amelynek ellátásával két főt
bíznánk meg. Ezt honorálni kellene, de ezt majd a későbbiekben kellene megbeszélni. A körjegyzőség és a
Viziközmű Társulat között feladat ellátási szerződést kell majd kötni.
Miovecz János képviselő
Megkérdezte, hogy mi köze van ehhez az önkormányzatnak, mert a körjegyzőség és a társulat között jönne
létre a szerződés.
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy ez csak egy jóváhagyás lenne.
dr. Kiss Attila képviselő
Elmondta, hogy az a szerződés még nem pontos. Az első pontban ki kellene fejteni pontosan, hogy milyen
feladatokról van szó. Illetve azt is meg kellene határozni, hogy a körjegyzőség alkalmazottai milyen időben
foglalkoznának ezekkel a feladatokkal.
Simonné dr. Mészáros Renáta
Elmondta, hogy a szerződés 3. pontja utal a szerződés 1. pontjára.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára a napirendi pont lezárásaként 4 igen szavazattal, 1
tartozódással a következő határozatot hozta:
77/2012. (VII.10.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy egyetért a
feladatellátásra vonatkozó mellékelt szerződéssel.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. augusztus 31.
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11.) ÁFA kompenzációról döntés (KEOP-4.2.0/A/11-2011-0330)
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy az áfa évközi emelése az Önkormányzat által napelemes rendszer kiépítésére benyújtott
pályázatot is érinti. A hatályos Támogatói Okirat szerint az Áfa emelése következtében felmerülő
többletköltség az Önkormányzat költségvetését terheli. A Közreműködő Szervezet tájékoztatása szerint a
jelen 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 5 igen szavazattal, egyhangúan
a következő határozatot hozta:
78/2012. (VII.10.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 112/2011. (VI.20.) Kt.
határozatot az alábbiak szerint módosítja és egészíti ki. A KEOP-4.2.0/A/11-2011-0330
azonosítószámú, „Napelemes rendszerrel villamos energia kiváltása megújuló energiával Kaposmérő
Község Önkormányzata fenntartású közintézményeknél” elnevezésű pályázat tekintetében benyújtja
az ÁFA-kompenzációra vonatkozó szerződésmódosítási kérelmet a Közreműködő Szervezethez. Az
eredeti támogatási szerződés szerinti önerő mértékét, azaz 8 326 500 Ft-ot, valamint ezen felül a
megnövekedett támogatásra jutó önerő mértékét, azaz 133 224.- Ft-ot a 2012. évi költségvetésében
biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítási kérelem aláírására, az ÁFAkompenzációs eljárásban való közreműködésre.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. augusztus 31.

12.) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről szól
12/2006.(XII.1.) rendelet módosítása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a 2 lakás üresedik meg a közeljövőben. A jelenlegi rendelet alapján csak köztisztviselőknek
illetve közalkalmazottaknak lehet kiadni a lakásokat. A módosítás után elsősorban nekik lehetne kiadni, de
ha nincs rá ilyen jelentkező, akkor az önkormányzat annak is ki tudná adni, más igénylőnek is, de magasabb
díjjal.
A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről szól
12/2006.(XII.1.) rendelet módosítását megtárgyalta, a rendelet módosításával egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta:

Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2012. (VII.16.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről szóló
12/2006.(XII.1.) rendelet módosításáról
(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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13.) Egyebek
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

a)

Kérelmek
-

Visnyeszéplak kérelme

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a visnyeszéplaki gyerekek a kaposmérői iskolába vannak beiratkozva, de nem járnak be,
mert otthon a szülőktől tanulnak. Az iskola felmentette őket, az iskolába járás alól. Egy civil szervezetet
hoztak létre, melynek célja az oktatás fejlesztése. Most ez a civil szervezet 1.800.000 Ft-ot kér az
önkormányzattól.
Miovecz János képviselő
Elmondta, hogy tényleg volt ilyen megállapodás, hogy pénzt kap a civil szervezet, de véleménye szerint ez
az összeg nagyon magas. A kaposmérői iskola is felelőséget vállal ezekért a tanulókért is. Vizsgáztatni kell a
tanulókat, bizonyítványt kell kiállítani, beszámolókat kérnek a diákoktól.
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy az önkormányzat ezen gyerekek után is megkapja a normatívát, a visnyeszéplaki szülők, az
alapítvány bizonyos összeget szeretne kapni a gyerekekért.
Miovecz János képviselő
Hol lehet megtalálni, hogy az egyesület mennyi pénzt szeretne kérni?
Simonné dr. Mészáros Renáta körjegyző
Elmondta, hogy a kérelmet elvitték, de megígérték, hogy visszahozzák sajnos ez nem történt meg.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára a napirendi pont lezárásaként 5 igen szavazattal, egyhangúan
a következő határozatot hozta:
79/2012. (VII.10.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Zselici Édenkert
Egyesület kérelméről szóló napirendi pont tárgyalását elnapolja. A képviselő-testület megbízza a
polgármestert, hogy írásos kérelem benyújtását kérje az egyesülettől.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. július 31.
-

Sport egyesület kérelme

Prukner Gábor polgármester
Ismertette az önkormányzathoz érkező támogatási kérelmet.
A képviselő-testület a támogatási kérelmeket megtárgyalta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára a napirendi pont lezárásaként 5 igen szavazattal, egyhangúan
a következő határozatot hozta:
80/2012. (VII.10.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 450.000.- Ft összeggel
támogatja a Kaposmérői Sport Egyesületet. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
támogatási összeg átutalására.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. július 31.
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-

Kaposmérői Szülők Egyesületének kérelme

Prukner Gábor polgármester
Ismertette az önkormányzathoz érkező támogatási kérelmet.
A képviselő-testület a támogatási kérelmeket megtárgyalta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára a napirendi pont lezárásaként 4 igen szavazattal, 1
tartozódással a következő határozatot hozta:
81/2012. (VII.10.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 150.000.- Ft összeggel
támogatja a Kaposmérői Szülők Egyesületét. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
támogatási összeg átutalására.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. július 31.
-

Séta János kérelme

Prukner Gábor polgármester
Ismertette az önkormányzathoz érkező támogatási kérelmet.
A képviselő-testület a támogatási kérelmeket megtárgyalta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára a napirendi pont lezárásaként 4 igen szavazattal, 1
tartozódással a következő határozatot hozta:
82/2012. (VII.10.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 10.000.- Ft összeggel
támogatja 8. Kispályás Labdarugó Tornát. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
támogatási összeg átutalására.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. július 31.

b)

Tájékoztatók
-

„Örökség-Kultúra” Oktatási Elektronikus Könyv- és Médiatár

Prukner Gábor polgármester
Részletesen ismertette a az e-könyvtárat. Elmondta, hogy mindenki hozzáférhet. A lakosság számára a
www.sulinet.hu/oroksegtar oldalon érhető el. Több témakör megtalálható ezen az oldalon. Az oldal nonprofit
jellegű.
-

SMK tájékoztatója az állattartásról

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy 2012. október 1-től, ha hatályba lép a törvény, akkor a mezőgazdasági haszonállat tartása
önkormányzati rendeletben a továbbiakban már nem lesz korlátozható.
-

Inert Hulladék kiszállítása

Prukner Gábor polgármester
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Elmondta, hogy aláírták a szerződést útkorlátozás miatt az Aranyhomok Kft-vel, akik az inert hulladékot
szállítják ki a téglagyári gödörből. Az út állapotáról felmérés készült.
-

Folkbeats fesztivál

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a hétvégén megrendezésre került a fesztivál Bárudvarnokon. Sikeresebb volt a rendezvény,
mint tavaly. Az önkormányzat az alapanyagot megvásárolta az árusításhoz a civil szervezeteknek.
-

Kommunális adóbevallás

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a lakosság egy részének, akik nem nyújtották be a kommunális adóbevallásukat, mint nem
lakás céljára szolgáló épület tulajdonosa, egy levél megy ki a közeljövőben, melyben felhívják a figyelmet
ennek benyújtására.
-

KVG Zrt-vel kapcsolatos tájékoztatás

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a képviselő-testület elfogadta a 240.- Ft-os szemétszállítási díjat, de a KVG Zrt.-nek ez a díj
kevés, ezért kompenzációs díjat szeretne kérni. A holnapi nap tárgyalásokat folytat majd a koncessziós
szerződéssel kapcsolatban. Részletesen ismertette, hogy jelenleg hogy állnak a tárgyalásokkal, milyen
helyzetben van Kaposmérő.
-

Igazgató helyettesi perről tájékoztató

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy 2. fokon az önkormányzat nagyobb részben nyert a bíróságon. De ki kell fizetni 30.000 Ftos étkezési utalványt illetve 80.000 Ft-ot, mert kiemelt munkavégzésért járó prémiumot kapott.
A polgármester megköszönte a képviselő-testület munkáját, az ülést bezárta.

k.m.f.

Simonné dr. Mészáros Renáta
körjegyző

Prukner Gábor
polgármester

dr. Kiss Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő
képviselő
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