JEGYZŐKÖNYV
Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. augusztus 30-án megtartott soron következő üléséről
Jelen vannak: Prukner Gábor polgármester
Pap József alpolgármester
Harangozó Csaba képviselő
dr. Árva-Lóky Zsófia képviselő
Berecz Pál képviselő
dr. Kiss Attila képviselő
Miovecz János képviselő
Meghívottként tanácskozási joggal: Simonné dr. Mészáros Renáta körjegyző
Füszfás Balázs visnyei polgármester
Jegyzőkönyvvezető: Müller Ágnes
Prukner Gábor polgármester köszöntötte a képviselő-testületi tagokat, a hivatal dolgozóit, a meghívott
vendéget Füszfás Balázs visnyei polgármestert, illetve a televízió nézőit. A képviselő-testület jegyzőkönyvhitelesítőnek 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással Miovecz János képviselőt választotta.
A polgármester javasolta, hogy a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat tárgyalja a képviselő-testület.
Javaslatára a képviselő-testület egyetértett, egyhangúlag a következő napirendi pontokat tárgyalta:
NAPIREND
1.) Visnyeszéplaki Édenkert Egyesület támogatási kérelme
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
2.) Átruházott hatáskörben hozott, és lejárt határidejű döntésekről beszámoló
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
3.) Az önkormányzat és intézményeinek 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
4.) Az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2012. (III.10.) rendelet módosítása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
5.) Óvodai beszámoló elfogadása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
6.) Az önkormányzat intézményeinek épületenergetikai és hőellátó rendszer korszerűsítésére
vonatkozó előzetes megvalósíthatósági tanulmány elkészítése
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
7.) „Belvízrendezés Kaposmérőben” projekt önerő növekedése
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
8.) Gyógytestnevelés
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
9.) Ügyrendi-, jogi bizottság tagjáról döntés
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
10.) Közös hivatal létrehozásáról, személyi ügyeiről döntés
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
11.) Víziközmű Társulat hitelkérelme
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
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12.) Közszolgáltatás ellátására cég alapítása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
13.) Szándéknyilatkozat az iskola fenntartásáról 2013. január 1. napjától
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
14.) Közegészségügyi helyzetről beszámoló
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
15.) Egyebek
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
- Szabadságparkban található emlékmű áthelyezése a Tanárhegyre
- Szolgálati lakás hasznosítása (Kossuth u. 66.)
- Beszámoló az elnyert pályázatokról
- Nyugdíjazáshoz kapcsolódó elszámolás
- Faluház felújításának kivitelezése
16.)Zárt ülés
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
- KVG Zrt. –vel és a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulással történő
együttműködés kérdése
- Szociális ügy

1.)

Visnyeszéplaki Édenkert Egyesület támogatási kérelme
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy az ezelőtti testületi ülésen a képviselő-testület tárgyalta az egyesület ügyét, de akkor nem
nyújtottak be támogatási kérelmet. Most megkapták ezt a kérelmet a testületi tagok. Elmondta, hogy akinek
kérdése van, ezzel kapcsolatban az nyugodtan felteheti a visnyei polgármesternek.
Fűszfás Balázs visnyei polgármester
Elmondta, hogy ez az oktatási rendszer, hogy a szülők tanítják a gyermekeket, azért alakult ki, mert
Visnyeszéplak nagyon elzárt területen fekszik. Tájékoztatta a testületi tagokat, arról, hogy jelenleg hány
végzett gyermek tanul a felsőoktatásban. Elmondta, hogy reméli, hogy hosszú távon együtt tudnak dolgozni.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára a napirendi pont lezárásaként 4 igen szavazattal, 3
tartozódással a következő határozatot hozta:
85/2012. (VIII.30.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 1.000.000- Ft összeggel
támogatja az Édenkert Egyesületet (7478 Visnye, Visnyeszéplak tanya 9.). A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert, hogy támogatási összeg az UniCredit Bank 10918001-0000002221550007 számú számlájára történő átutalásáról gondoskodjon.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. szeptember 30.
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2.) Átruházott hatáskörben hozott, és lejárt határidejű döntésekről beszámoló
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy az átruházott hatáskörben tett intézkedések illetve a lejárt határidejű képviselő-testületi
határozatok írásban el lett küldve a képviselő testületi tagoknak. Részletesen ismertette az előterjesztést, és
akinek kérdése van ezzel kapcsolatban, felteheti.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta a polgármester lejárt határidejű határozatokról szóló
beszámolóját a két ülés közötti tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
86/2012. (VIII.30.) Kt. határozat
a.) Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi.
b.) Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben
hozott intézkedéseit jóváhagyólag tudomásul veszi.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. augusztus 30.

3.) Az önkormányzat és intézményeinek 2012. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolója
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a képviselő-testület tagjainak írásban kiküldték az anyagot. Elmondta, hogy a minőségi
bérek időarányosan túl lettek fizetve, ez azért alakult ki, mert a tavalyi bérek idei évre lettek könyvelve.
Felkérte a Pénzügyi Bizottság Elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét az önkormányzat és
intézményeinek 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóról.
Miovecz János képviselő, a Pénzügyi Bizottság Elnöke
Ismertette a 2012. év első félévi gazdálkodásról szóló beszámolót. Véleménye szerint jól összeállított a
beszámoló. Időarányosan teljesültek a bevételek, csak a koncessziós szerződésből származó bevételek nem
teljesültek az elvártnak megfelelően. Elmondta, hogy az iskola gáz számlája nagyon magas, és ez azért
alakult ki, mert a Kaposmenti Közoktatási társulásból származó tartozás ide lett könyvelve.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, önkormányzat és intézményeinek 2012. I. félévi
gazdálkodásáról szóló beszámolóval egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő szerint
határozatot hozta:
87/2012. (VIII.30.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményeinek 2012.
I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolóját jóváhagyólag tudomásul veszi.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. november 3.
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4.) Az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2012. (III.10.) rendelet módosítása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy ez egy kötelező feladat, mert le kell vezetni a költségvetésbe azokat a tételeket melyekről
időközben döntött a képviselő-testület. A képviselő-testület tagjai megkapták írásban a rendelet
módosításához szükséges adatokat.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, az önkormányzat 2012. évi költségvetésről szóló
5/2012. (III.10.) rendelet módosításával egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő rendeletet
alkotta:

Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2012. (IX.07.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(III.10.) rendeletének módosításáról

(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5.) Óvodai beszámoló elfogadása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy írásban megkapták az előterjesztés anyagát. Részletesen ismertette a beszámoló tartalmát.
Elmondta, hogy akinek kérdése van, ezzel kapcsolatban az nyugodtan felteheti.
Harangozó Csaba képviselő
Elmondta, hogy a beszámoló minősége (a kiküldött anyagban) nagyon rossz, ezért legközelebb a
beszámolókat elektronikus formában kellene bekérni.
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy ez természetesen megoldható.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta
A képviselő-testület a polgármester javaslatára, a képviselők indítványát elfogadva a napirendi pont
lezárásaként 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta:
88/2012. (VIII.30.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kaposmérői Óvoda minőség fejlesztéséről
szóló beszámolóját jóváhagyólag tudomásul veszi.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. augusztus 30.
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6.) Az önkormányzat intézményeinek épületenergetikai és hő ellátó rendszer korszerűsítésére
vonatkozó előzetes megvalósíthatósági tanulmány elkészítése
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a REÁL-ENERGO Mérnökiroda Kft. megkereste azzal, hogy majd 2012. őszén várhatóan
megjelenik, majd egy KEOP pályázat, melyet az önkormányzat intézményeinek épületenergetikai és hő ellátó
rendszer korszerűsítésére írnak majd ki. Nagyon rövid lesz majd a pályázat határideje, ezért van szükség
most erről a témáról beszélni. Elmondta, hogy ebben a pályázatban például az hőszigetelésre, vagy a
központi hő ellátórendszer Bio energiával való működtetésére lehetne pályázni. Ez a cég ingyenesen felmérte
az épületek állapotát, saját felelőségére vállalta a költségeket. Ha kiírják a pályázatot, akkor ennek az
összegét ki kell majd fizetni. A Kft. küldött egy szakértői szerződést, mely épületenergetikai és hőellátó
rendszer korszerűsítésére vonatkozó előzetes megvalósíthatósági tanulmány elkészítése vonatkozik. Kérte a
képviselő-testületet, hogy a benyújtott szakértői szerződésről mondja el véleményét, észrevételét.
dr. Kiss Attila képviselő
Megkérdezte, hogy milyen nagyságú lesz pályázat mértéke. Elmondta, hogy addig nincs szükség
megvalósíthatósági tanulmányra, amíg ki nem írják a pályázatot.
Harangozó Csaba képviselő
Elmondta, hogy véleménye szerint csak akkor keljen ezért a tanulmányért fizetne, ha felhasználható a
pályázathoz.
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a szerződést lehet módosítani. Elmondta, hogy ez a cég a pályázathoz komplett anyagot ad
majd az önkormányzatnak. A pályázati adatlapokat a hivatal dolgozói is el tudják készíteni. Elmondta, hogy
a szerződést annyiban kell módosítani, hogy a következő pontok is szerepeljenek benne:
• a megvalósíthatósági tanulmányt fel lehessen majd használni a KEOP pályázathoz
• a költségek lehetőleg a pályázat keretei közt elszámolhatók legyenek.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára a napirendi pont lezárásaként 5 igen szavazattal, 2
tartozódással a következő határozatot hozta:
89/2012. (VIII.30.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a REÁL-ENERGO
Mérnökiroda Kft. (székhely: 2030 Érd, Ligetszépe u. 8) által készített szakértői szerződést a következő
kiegészítésekkel fogadja el:
- a megvalósíthatósági tanulmányt fel lehessen majd használni a KEOP pályázathoz, illetve
- a költségek lehetőség szerint a pályázat keretei közt elszámolhatók legyenek.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti kiegészítésekkel egységbe foglalt
vállalkozói szerződés megkötésére.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. szeptember 30.

7.) „Belvízrendezés Kaposmérőben” projekt önerő növelése
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a „Belvízrendezés Kaposmérőben” projektben fizetési kérelem benyújtását követően, a
közbeszerzési eljárás tekintetében szabálytalansági eljárás került lefolytatásra. Az eljárásban több
szabálytalanság került feltárásra, melyekről véleményünket megküldtük. Ezt követően bírság került
kiszabásra, mely az elnyert összeg 5%-a volt. Ezt az első fokon született döntést megfellebbeztük.
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Fellebbezést a másodfok elfogadta és az első fokon eljáró hatóságot új eljárás lefolytatására kötelezte. Az új
eljárásban az első fokú hatóság továbbra is a szabálytalanság tényét fenntartotta, viszont az annak
következtében kiszabott bírságot 2%-ra csökkentette. Ezt a határozatot nem fellebbeztük meg, így az
jogerőre emelkedése után a pályázatban meghatározott önerő mértékét növeli meg.
dr. Kiss Attila képviselő
Megkérdezte, hogy a közbeszerzést ki bonyolította le.
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy az önkormányzat bonyolította le.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta
A képviselő-testület a polgármester javaslatára a napirendi pont lezárásaként 5 igen szavazattal, 2
tartózkodással a következő határozatot hozta:
90/2012. (VIII.30.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a DDOP-2009-5.1.5.C
kódszámú, a „Települési bel- és külterületi vízrendezés az LHH-33 kistérségekben” elnevezésű
pályázat benyújtásáról szóló 138/2009. (IX.15.) Kt. határozatban foglalt önerő összegét 4.420.444.Ft-ban állapítja meg. A képviselő-testület a többlet költséget a 2012. évi költségvetésében biztosítja.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. december 31.

8.) Gyógytestnevelés
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a KNTKT-val kötött szakszolgálati feladatellátásához (gyógytestnevelés) kapcsolódó
megállapodás hatálya 2012. augusztus 31-én megszűnik. A feladatellátás 2012.december 31-ig tartó
megvalósításához szükség van a képviselő-testület határozatára.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta

A képviselő-testület a polgármester javaslatára a napirendi pont lezárásaként 8 igen szavazattal, egyhangúan
a következő határozatot hozta:
91/2012. (VIII.30.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a KadarkútiNagybajomi Többcélú Kistérségi Társulással (7530 Kadarkút, Petőfi u 2.) kötött szakszolgálati
feladatállatáshoz (gyógytestnevelés) kötött megállapodás hatályát 2012. december 31-ig
meghosszabbítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. augusztus 31.
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9.) Ügyrendi-, jogi bizottság tagjáról döntés
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályban a képviselő-testület Ügyrendi és Jogi Bizottságnak 3
tagja van. Kiss Ervin képviselő lemondott képviselői és bizottsági tagságáról, ezért a bizottságba új tag
választása szükséges. Javasolja dr. Kiss Attilát az ügyrendi bizottság tagjának.
Miovecz János képviselő
Elmondta, hogy véleménye szerint dr. Kiss Attila ne csak tag legyen a bizottságban, hanem végzettsége miatt
elnöke.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta.
Berecz Pál képviselő
Felajánlotta a lemondását az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöki tisztségéről.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára a napirendi pont lezárásaként 6 igen szavazattal, 1
tartózkodással a következő határozatot hozta:
92/2012. (VIII.30.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
a) az Ügyrendi és Jogi Bizottság tagjának dr. Kiss Attila képviselőt választja 2012. szeptember
1. napjától,
b) Berecz Pál Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökének lemondását jóváhagyólag tudomásul veszi,
c) az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökének dr. Kiss Attila képviselőt választja meg.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. augusztus 30.

10.) Közös hivatal létrehozásáról, személyi ügyeiről döntés
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy 2013. január elsejétől változások lépnek életbe a hivatal működésében. Járások alakulnak
meg, ezért a körjegyzőség helyett közös hivatalok fognak működni. Mindenki megkapta az előterjesztést,
mely segít a változások eligazodásában. Részletesen ismertette az előterjesztést. A létszámról nem kell most
határozni, mert nem biztos semmi. Kaposújlak már régóta egy körjegyzőséget alkot Kaposmérővel, ezért
javasolja, hogy most is közös hivatalt hozzanak létre.
dr. Kiss Attila képviselő
Elmondta, hogy ezt az után kellene megszavazni, ha már a Kaposújlak szavazott arról, hogy ide akar jönni.
Simonné dr. Mészáros Renáta körjegyző
Elmondta, hogy január 1.-vel fel tudnák állítani a közös hivatalt, ezért van rá most szükség. Minden
képviselő-testületnek külön kell szavaznia arról, hogy melyik településsel akar hivatalt felállítani.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára a napirendi pont lezárásaként 7 igen szavazattal, egyhangúlag
a következő határozatot hozta:
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93/2012. (VIII.30.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 85-86. § alapján kifejezi fogadó készségét a
tekintetben, hogy Kaposújlak Község Önkormányzatával közös önkormányzati hivatalt hozzanak
létre. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt a tárgyalások, egyeztetések
lefolytatására.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. december 31.

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, mivel a körjegyzőség megszűnik, ezért a vezetői álláshelyet meg kell pályáztatni nyilvános
pályázati kiírás vagy meghívásos (legalább két fő) pályáztatás útján. Elmondta, hogy erről most kellene
szavazni.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára a napirendi pont lezárásaként 7 igen szavazattal, egyhangúlag
a következő határozatot hozta:
94/2012. (VIII.30.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a hivatal vezetői
álláshelyet meghívásos pályázatás útján írja ki. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester és a
körjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2013. január 31.

11.) Víziközmű Társulat hitelkérelme
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy mindenki megkapta az előterjesztés anyagát. Az önkormányzatnak kezességet kellene
vállalnia a Víziközmű Társulat részére. A hitelkérelem mértéke 50 M forint. Ezt az összeget két részre meg
kellene osztani, az egyik részlet 20 M forint, ez rövid távon belül, a másik része 30 M forint ezt hosszú távon
kelleni visszafizetni. Elmondta, hogy október elején indul a beruházás a falu déli részén. Az év végéig nem
jön számla. Ezért a Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet kereste meg a Víziközmű társulatot a
hitelkérelemmel, mert a lakosság nagyobb része a Szövetkezettel kötötte meg a szerződését.
Harangozó Csaba képviselő
Megkérdezte, ha december előtt nem lesz számla, akkor lenne még idő más bankoktól is kérni ajánlatot a
hitel felvételére.
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a másik bank csak az OTP lehet, mert nála is kötöttek szerződést. Elmondta, hogy az OTP
Bank szóban is hasonló ajánlatot adott, mint a Szövetkezet. A helyi kötödés miatt a Szövetkezetet kellene
választani.
Miovecz János képviselő
Elmondta, hogy a rendszer jól működjön a hitelt fel kell venni.
Prukner Gábor polgármester
A hitelkérelmet a Kaposmérői Víziközmű Társulat adja majd be, most a kezességről kell dönteni. A társulat
még nem tárgyalta a hitel kérelemet.
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A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára a napirendi pont lezárásaként 5 igen szavazattal, 2
tartozódással a következő határozatot hozta:
95/2012. (VIII.30.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Kaposmérői Víziközmű
Társulat által a Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezettől 50 millió Ft, azaz Ötvenmillió Ft hitel
felvételénél az Önkormányzat a kezességet vállalja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester
a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. december 31.

12.) Közszolgáltatás ellátására cég alapítása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a KVG Zrt.-vel folytatott tárgyalások nem vezetett eredményre. Ezért előfordulhat, hogy egy
közszolgáltatási céget kell alapítani. Az Önkormányzat közszolgáltatási feladatai, illetve azok egy részének
biztosítása célszerű lehet létrehozni az önkormányzat egyedüli tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetet.
Ezen keresztül az önkormányzat maga tudja szervezni feladatai megvalósítását.
Miovecz János képviselő
Elmondta, hogy a határozati javaslatot módosítani kell, mert úgy lehet értelmezni, hogy egyből meg akarják
alapítani a céget.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára Miovecz János képviselői indítványát figyelembe véve a
napirendi pont lezárásaként 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
96/2012. (VIII.30.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a közszolgáltatással
kapcsolatos feladatokat – amelyekre jogszabály lehetőséget ad – az önkormányzat egyedüli
tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet útján szándékozik ellátni. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert és a körjegyzőt gazdasági társaság létrehozásához szükséges előkészítések
lefolytatására, és a kapcsolódó intézkedések megtételére.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. december 31.

13.) Szándéknyilatkozat az iskola fenntartásáról 2013. január napjától
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy változik a köznevelésről szóló törvény. Ezért 2012. szeptember 30-ig a képviselő-testületnek
kinyilvánítani kell azt a szándékát, hogy amint arra jogszabály lehetőséget enged, azt köznevelési szerződés
keretében átveszi az államtól a jelenleg is fenntartásában működő közoktatási intézmény további
működtetését és fenntartását. Elmondta, hogy jelenleg semmi kézzel fogható nincs, mert még nem
tisztázottak a lehetőség, a költségek.
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A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára a napirendi pont lezárásaként 7 igen szavazattal, egyhangúlag
a következő határozatot hozta:
97/2012. (VIII.30.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott,
a.) hogy a közoktatási intézmény általános iskolai nevelés-oktatást és az alapfokú művészetoktatást
amennyiben a működtetéshez szükséges feltételek biztosíthatóak lesznek, úgy - amint arra jogszabály
lehetőséget enged - azt köznevelési szerződéssel továbbra is működteti. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a képviselő-testület szándékáról hozott döntéssel kapcsolatos
intézkedések megtételére.
b.) hogy a képviselő-testület megbízza a polgármestert, intézményvezetőt és a körjegyzőt, hogy a
végleges döntést elősegítő számításokat, kimutatást készítse el.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Közreműködik: Miovecz János intézményvezető
Simonné dr. Mészáros Renáta körjegyző
Határidő: a.) pont 2012. szeptember 30., b.) pont 2012. október 31.

14.) Közegészségügyi helyzetről beszámoló
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
Prukner Gábor polgármester
Részletesen ismertette az írásos előterjesztést. A fogorvosi-, a védőnői– illetve a II. sz. orvosi beszámolókkal
kapcsolatosan kérdések, észrevételek nem voltak a képviselő-testület tagjai részéről.
Harangozó Csaba képviselő
Elmondta, hogy a 1. sz. orvosi körzetben azt írta a háziorvos, hogy az orvosi rendelő területe kicsi, ezért a
Szociális Alapszolgáltatási Központ átköltöztetése helyett, orvosi rendelőnek kellett volna az épületet
kialakítani.
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy az épületen belül ezt meg lehet majd oldani, jelenleg szigetelni kellene az épületet.
A képviselő-testület a közegészségügyi helyzetről szóló előterjesztést megtárgyalta, a benne foglaltakat
tudomásul vette.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot
hozta:
98/2012. (VIII.30.) Kt. határozat
a) Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
beszámolót tudomásul vette.
b) Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
tudomásul vette.
c) Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
beszámolót tudomásul vette.
d) Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
beszámolót tudomásul vette.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. augusztus 30.
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a fogorvos munkájáról szóló
védőnő szolgálat beszámolóját
I. sz. orvos munkájáról szóló
II. sz. orvos munkájáról szóló

15.)Egyebek
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
a)

Szabadságparkban található emlékmű áthelyezése a Tanárhegyre

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a Szabadságparkban található emlékművet át kell helyezni, mert a szennyvíz beruházás
miatt útban van. Természetesen az emlékművet máshová is el lehetne helyezni, kéri a véleményeket.
Harangozó Csaba képviselő
Elmondta, hogy ez az emlékmű 2006-ban készült el, ez nem önkormányzati tulajdon, hanem a
magánszemélyek felajánlásából valósult meg. Véleménye szerint ezért a falu központjában kellene
elhelyezni, mert azt többen látogatják majd.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára a napirendi pont lezárásaként 7 igen szavazattal, egyhangúan
a következő határozatot hozta:
99/2012. (VIII.30.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, a Szabadságparkban található
emlékmű áthelyezéséről szóló napirendi pont tárgyalását elnapolják.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. december 31.

b)

Tájékoztatók
-

Szolgálati lakás hasznosítása

Prukner Gábor polgármester
Tájékoztatta a képviselő-testületi tagokat és a lakosságot, hogy két szolgálati lakás üresedett meg. Az egyik
lakás, mely a Kossuth L. u. 66. szám alatt található jelenleg lakhatatlan, a másik lakást a közmunkások
kifestették. Elmondta, hogy a testületi tagoknak gondolkodnia kellene arról, hogy mi legyen a két lakással.
-

Beszámoló az elnyert pályázatokról

Prukner Gábor polgármester
Részletesen ismertette az évben beadott pályázatokat:
• A TIOP-5.1.1-11/A azonosítószámú „ a Kadarkút-Nagybajomi Kistérség két mikro térségében (
Kaposmérő, Kaposszerdahely ) szociális területen dolgozó szakemberek továbbképzése című projekt
35.000.000,- Ft támogatást kapott. A szerződéskötés folyamatban van. A pályázat megvalósítása - a
támogatási szerződés aláírás után - szeptember közepén megkezdődhet.
• Az Óvoda korszerűsítésére, a község kamerás biztonsági rendszerének a kiépítésére és a műfüves
sportpálya kialakítására benyújtott pályázatokkal kapcsolatban még nincs döntés.
• A TIOP-3.5.1-09/1-2009 azonosítószámú Szociális Alapszolgáltatási Központ kiépítése
Kaposmérőben című pályázat 90 %- ban elkészült, 1-2 héten belül befejeződnek a munkálatok, az
Alapszolgáltatási Központ dolgozói beköltözhetnek.
• A faluházból IKSZT kialakítására elnyert pályázatot 2013. áprilisára be kell fejezni, így a költözés
után azt is sürgősen el kell kezdeni. A közbeszerzési eljárás lebonyolítása folyamatban van. A
kivitelezés megkezdéséhez az ide vonatkozó jogszabályi helyek kiviteli terv készítését írják elő. Az
egész projekt kivitelezési költségei is átszámításra kerültek, mert a pályázat még 2009. évi árakkal
készült. Az előzetes költségkalkuláció szerint a megváltozott anyag árak miatt - lényegesen a
nyílászárók, cserép, tető és födém – az épület átalakítás több millió Ft-tal többe fog kerülni. A
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kiviteli terv készítés költségei a mellékelt árajánlat szerint lényegesen több költséggel járnak ( egyéb
költségek fedezetére 1.000.000,- Ft került beépítésre,ami nemcsak a tervezési költség fedezetére
szolgált volna ). A pályázat költségei és kivitelezése tekintetében a közbeszerzési eljárás lefolytatása
után döntést kell hoznia a Képviselő-testületnek.
-

Nyugdíjazáshoz kapcsolódó elszámolás

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a körjegyzőség gazdálkodási ügyintézője kérte szolgálati idejének megállapítását, mely
szerint 2012. december 20. napjától jogosult 40 éves szolgálati idővel nyugdíjba vonul. Nevezett kérte a
felmentését 2012. október 20. napjától. A köztisztviselőkre vonatkozó korábbi szabályozás szerint 40 éves
jubileumi jutalom, 5 havi illetmény kifizetése lett volna esedékes. Ez év március 1. napjától a
köztisztviselőkre vonatkozó hatályos jogszabályok alapján a jubileumi jutalom megállapításához figyelembe
vehető korábbi jogviszonyok tekintetében változás történt. Figyelmen kívül kell hagyni az 1992. július 1.
napja előtti munkaviszonyokat függetlenül attól, hogy az akkori szabályozás szerint az áthelyezéssel történő
munkáltató váltás az előző jogviszonyokat közszolgálati időnek ismerte el. Az összeg a Körjegyzőség
költségvetésében rendelkezésre áll, az önkormányzat költségvetését nem érinti.

c) Faluház felújításának kivitelezése
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy, az előbb tájékoztatott arról, hogy jelenleg hogy állnak a pályázattal. A faluházban működik
majd a községi könyvtár, illetve majd itt fog dolgozni egy művelődés szervező is. Mivel a 2009-es árakkal
lett számolva a pályázat, ezért módosítani kell a Sziklai Ákos által készített tervet, így a parkolót ki kell
venni a tervből. Mindenki megkapta a terveket, ha észrevétel, vagy kérdés lenne nyugodtan fel lehet tenni.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára a napirendi pont lezárásaként 6 igen szavazattal, 1
tartozódással a következő határozatot hozta:
100/2012. (VIII.30.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Sziklai Ákos (7874
Bárdudvarnok, Bárd 54.) okleveles építészmérnököt bízza meg a meglévő faluház bővítésével és
átalakításával „Integrált Közösségi Szolgáltató Tér” kialakításának építészeti és tartószerkezeti
kivitelezési tervének elkészítésére, melynek összege 1.200.000 Ft, azaz egymillió-kettőszázezer forint,
melyet a 2012. évi költségvetésében biztosít. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
Sziklai Ákossal való szerződés megkötésére és az ezzel kapcsolatos pénzügyi és egyéb feladatok
elvégzésre.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. szeptember 30.

d) Konyha épületének felújítása, szigetelés
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy lehetőség van az iskolai konyha illetve étkezde homlokzatának felújítására. Mindenki
megkapta a tervezési ajánlatot, melyet Sziklai Ákos okleveles építészmérnök készített el. Elmondta, hogy ez
a felújítás az épület belső részét nem érinti.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára a napirendi pont lezárásaként 7 igen szavazattal, egyhangúlag
a következő határozatot hozta:
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101/2012. (VIII.30.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Sziklai Ákos (7874
Bárdudvarnok, Bárd 54.) okleveles építészmérnököt bízza meg a Kaposmérői Iskola udvarán található
konyha és étkezde homlokzati felújításának, átalakításának valamint a hátsó oldalon található terasz
lefedésének tervezésére, melynek összege 430.000 Ft, azaz négyszázharmincezer forint, melyet a
2012. évi költségvetésében biztosít. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Sziklai Ákossal
való szerződés megkötésére és az ezzel kapcsolatos pénzügyi és egyéb feladatok elvégzésre.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. szeptember 30.

e) 066 hrsz-ú és a 972/4 hrsz-ú ingatlanok fekvéshatárának módosítása
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy ezen a két ingatlanon épül majd fel a szennyvíztisztító telep, de jelenleg ez egyik ingatan
külterületen van, míg a másik ingatlan zártkertthez tartozik. Ezért szükség van arra, hogy mind a két ingatlan
egyformán a külterülethez tartozzon.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára a napirendi pont lezárásaként 7 igen szavazattal, egyhangúlag
a következő határozatot hozta:
102/2012. (VIII.30.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy kezdeményezi a
szennyvíztisztító telep elhelyezésére szolgáló 066 hrsz-ú és 972/4 hrsz-ú ingatlanok közötti ingatlannyilvántartásban szereplő fekvéshatár módosítását oly módon, hogy az a fenti helyrajzi számú
ingatlanok mögé kerüljön, ezáltal 972/4 hrsz-ú földrészlet külterülethez fog tartozni. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó intézkedések megtételére.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. október 31.

k.m.f.

Simonné dr. Mészáros Renáta
körjegyző

Prukner Gábor
polgármester

Miovecz János
jegyzőkönyv-hitelesítő
képviselő

13

