JEGYZŐKÖNYV
Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. december 13-án megtartott soron következő üléséről
Jelen vannak: :Prukner Gábor polgármester
Pap József alpolgármester
dr. Árva-Lóky Zsófia képviselő
Berecz Pál képviselő
Harangozó Csaba képviselő
dr. Kiss Attila képviselő
Miovecz János képviselő
Jegyzőkönyvvezető: Simonné dr. Mészáros Renáta körjegyző
Prukner Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket, a képviselő-testületi tagokat, a hivatal
dolgozóját. A képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett Dr. Kiss
Attila 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.) 2013. évre vonatkozó hulladékszállítási díj és szerződés tárgyalása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

2.) Köznevelési intézmény fenntartásával, működtetésével kapcsolatos szerződés
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

3.) Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

4.) Munka- és tűzvédelmi beszámoló
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

5.) Tiltott, közösségellenes magatartásról szóló rendelet hatályon kívül helyezése
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

6.) Szennyvíztelep üzemeltetési módjának kiválasztása (szóbeli előterjesztés)
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

7.) Az önkormányzat konszolidációja
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

8.) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 12/2003.(XII.16.) számú rendelet
módosításáról
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

9.) Közös önkormányzati hivatal fenntartásáról megállapodás tervezet
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

10.) Egyebek
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

11.) Zárt ülés
- Szociális ügyek
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
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1.) 2013. évre vonatkozó hulladékszállítási díj és szerződés tárgyalása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Tájékoztatta a képviselő-testületi tagokat arról, hogy elfogadásra került a hulladékgazdálkodásról szóló
törvényt, melyben a3000 Ft. lesz a lerakási illeték, és az folyamatosan emelkedik majd. A KVG Zrt. és a
CWS Kft. között még mindig nem született megegyezés. A KVG Zrt. az önkormányzat számára küldött egy
hulladékszállítási közszolgáltatási díjakkal kapcsolatos árajánlatot, melyet a testületi tagok is megkaptak. A
Kvg Zrt felajánlotta, hogy 2015-ig kifizetné a koncessziós díjat, de szeretne szerződést kötni a
közszolgáltatás elvégzésére legalább a közbeszerzési eljárás lezárásáig. Elmondta, hogy 2014-től a díjalkotás
jogát a képviselő-testületi tagok kezéből kiveszi az elfogadott törvény. A szemétszállításra közbeszerzési
eljárást kell majd 2013.-ban indítani, most folynak a tárgyalások ez ügyben az telepben tulajdonos 5
önkormányzattal.

A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, azt elfogadta.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot
hozta:
142/2012. (XII.13.) Kt. határozat

Kaposmérő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a KVG Zrt.
(7400 Kaposvár, Cseri u. 16., képviselő: Takács Tamás az Igazgatóság elnöke) által vállalt
koncessziós díjfizetési kötelezettség teljesítését elfogadja és egyetért azzal, hogy amennyiben
2015. december 31.-ig a KVG Zrt. a díj megfizetését teljesíti, abban az esetben a koncessziós
szerződésbőr eredően többletköveteléssel nem fog élni. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a kapcsolódó intézkedések megtételére.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. december 31.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, azt elfogadta.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot
hozta:
143/2012. (XII.13.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Kaposmérői
Közszolgáltatási Kft.-n keresztül végzi az önkormányzat a szemétszállítási közszolgáltatás díjának a
lakosság felé történő számlázását. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó
intézkedések megtételére.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. december 31.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, azt elfogadta.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot
hozta:
144/2012. (XII.13.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 133/2012 (XI.14.)
számú határozatát visszavonja, mert Kaposmérő Községi Önkormányzat a Kaposmenti
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Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja marad. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a kapcsolódó intézkedések megtételére.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. december 31.

2.) Köznevelési intézmény fenntartásával, működésével kapcsolatos szerződés
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait arról, hogy megállapodást kell kötni a Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás és Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között. A megállapodás elfogadása
kötelező. A megállapodásban a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény
átadás-átvételéről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásáról, valamint a feladatellátáshoz
kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról van szó.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, azt elfogadta.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 1 nem szavazattal a
következő határozatot hozta:
145/2012. (XII.13.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a mellékletben szereplő - megállapodást a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével

összefüggő intézmény átadás-átvételéről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásáról,
valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek
megosztásáról Kaposmérő-Jákó Közoktatási Intézményfenntartó Társulás és a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ között. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására, kapcsolódó intézkedések megtételére.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. december 31.

3.) Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait arról, hogy a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat benyújtásának
határideje lejárt. A testületi tagok megkapták a névsort, akik az „A” és „B” típusú pályázatukat benyújtották.
Részletesen ismertette a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat elnyerésére benyújtott kérelmeket. A pályázatra
interneten lehetet jelentkezni.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, azt elfogadta.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot
hozta:
146/2012. (XII.13.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy

1. a Képviselő-testület megállapítja a 2013. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat
nyerteseinek névsorát, egyben rangsort állít fel - a támogatás összegének
megállapításával - a rászorultság figyelembevételével.
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2. a Képviselő-testület a korábbi években megítélt „B” típusú Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázat nyerteseinek Vass Zoltán Kaposmérő, Kossuth L. u. 106. szám alatti
lakos 3.000,-Ft, Marics Krisztina, Kaposmérő, József A. u. 36. szám alatti lakos
3.000,-Ft, Győrfi Márton Kaposmérő, Ady E. u. 4 szám alatti lakos 5.000,-Ft, Kacs
Katalin Kaposmérő, József A. u. 19. azám alatti lakos 4.000,-Ft, Kisdeák Kincső
Kaposmérő, József A.u. 48. szám alatti lakos 4.000,-Ft, Fajtai Dániel Kaposmérő,
József A. u. 38. szám alatti lakos 4.000,-Ft megítélt önkormányzati ösztöndíj összeget
továbbra is folyósítja.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. december 13.

4.) Munka- és tűzvédelmi beszámoló
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Részletesen ismertette a Munka és Tűzvédelmi Társulás 2012. évi beszámolóját. Elmondta, hogy 225 tagja
volt a Társulásnak ezen belül 134 önkormányzati hivatal, továbbá tájékoztatott arról is, hogy mire terjednek
ki a Társulás feladatai.

A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, azt elfogadta.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
147/2011. (XII.13.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Munka és Tűzvédelmi Társulás 2012.
évi beszámolóját jóváhagyólag tudomásul veszi.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. december 13.

5.) Tiltott, közösségellenes magatartásról szóló rendelet hatályon kívül helyezése
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Tájékoztatta a képviselőket a rendelet hatályon kívül helyezésének okáról.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő rendeletet
hatályon kívül helyezte:

Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 8/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

6. Szennyvíztelep üzemeltetési módjának kiválasztása
4

(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
)

Prukner Gábor polgármester
Tájékoztatta a képviselő-testületi tagokat arról, hogy árajánlatot kellene kérni a szeméttelep üzemeltetésére
Elmondta, hogy a szennyvíztelep üzemeltetésénél a Aquazala Kft., a DRV Zrt. illetve a Kavíz Kft. jöhet
számításba. Az ajánlatokban szerepelni kellene, hogy milyen jogviszonyban kívánnák üzemeltetni a telepet,
illetve az önkormányzat az ajánlattevő társaságban hogyan tudna részesedést szerezni, továbbá ezen
részesedéssel az üzemeltetésben milyen jogviszonyban tudna részt venni az önkormányzat. A szennyvizet a
vízdíj alapján kellene számlázni, mert nem biztos, hogy célszerű lenne ezt a kettőt különválasztani.
dr. Kiss Attila képviselő
Elmondta, hogy a lakosság érdekeit kell figyelembe venni és nem baj az sem ha kettő különböző cég
bonyolítja le a feladatokat.
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy célszerű lenne a saját céget is bevonni.
Harangozó Csaba képviselő
Véleménye szerint egyértelműen ajánlatok kellenek a kérdés eldöntéséhez.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, azt elfogadta.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
148/2011. (XII.13.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy árajánlatot kér a
Kaposmérő Község szennyvíztelepének üzemeltetésére. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármester az ehhez szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. december 31.

7. Az önkormányzat konszolidációja
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait arról, hogy az 5000 lakos alatti települések adósságai kerültek
számbavételre. Az önkormányzatnak van egy 4,5 Millió Ft-os hitele ez is beleesik a konszolidációba.
Javasolja, hogy fogadják el, hogy ezt az összeget elengedjék.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, azt elfogadta.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással a következő határozatot
hozta:

149/2012. (XII.13). Kt. határozata
1. A képviselő-testület a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 76/C. §-ban foglaltakra
figyelemmel kinyilvánítja, hogy a törvényben írt feltételekkel tartozásai megfizetéséhez
igénybe kívánja venni az állam által biztosított, egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési
támogatást, azon adósságelemek tekintetében, amelyekre a költségvetési törvény a támogatás
igénybevételét lehetővé teszi.
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2. A képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési eljárás alatt áll.
3. A képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 286. § alapján
hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és járulékrészét, valamint egyéb
költségeit az önkormányzat helyett az állam közvetlenül megfizesse a hitelezőknek/
kölcsönnyújtóknak.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében:
a.) a hitelezők/kölcsönnyújtók által az érintett adósságelemek tőke és járulékrészéről, valamint
egyéb költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja
b.) a költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges adatokat a Magyar
Államkincstár felé és ahhoz csatolja a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, egyéb
dokumentumokat,
c.) a költségvetési törvény 76/C. § (10) bekezdésében meghatározott megállapodást
megkösse, amennyiben azt az államháztartásért felelős miniszter kezdeményezi.
5. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel, vagy
egyéb számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten a konszolidációval érintett
adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére, vagy teljesítés biztosítékául szolgál és
e betét, vagy számlakövetelés összegét – legfeljebb az ahhoz kapcsolódó adósságelem
összegének mértékéig – 2012. december 28-i dátummal, az állam által megjelölt számlára
utalja,
6. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy 76/C. § szerinti adósságkonszolidáció során a
Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az önkormányzatra vonatkozó, a törlesztéshez
szükséges adatokat, információkat, megismerje és kezelje.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012.december 14.

8. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 12/2003.(XII.16.) számú rendelet
(Előadó: Prukner Gábor polgármester

Prukner Gábor polgármester
Véleménye szerint ezt a napirendi pontot el kell halasztani addig, míg konkrétum nem lesz a szemétszállítási
díjról.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, azt elfogadta.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot
hozta:

150/2012. (XII.13). Kt. határozata
Kaposmérő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a magánszemélyek
kommunális adójáról szóló 12/2003 (XII.17) önkormányzati rendelet módosítását elnapolja.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012.december 13.

9. Közös önkormányzati hivatal fenntartásáról megállapodás tervezet
(Előadó: Prukner Gábor polgármester

Prukner Gábor polgármester
Tájékoztatta a képviselő-testületi tagokat arról, hogy Kaposmérő és Kaposújlak Községek már több
határozatot is hoztak arról, hogy együtt kívánnak majd hivatalt felállítani. Elmondta, hogy még most is
kapnak a Somogy Megyei Kormányhivataltól leveleket, hogy milyen tartalmi elemeinek kell majd lennie a
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megállapodásnak. A megállapodás tervezet azért került kiküldésre, hogy a testületi tagok azt
tanulmányozhassák, és az esetleges javaslatokat majd be lehessen építeni a szerződésbe.
A Képviselő-testület a tájékoztatást elfogadta.

10. Egyebek
(Előadó: Prukner Gábor polgármester

- Tájékoztatás munkaügyi perről
Prukner Gábor polgármester
Tájékoztatta a testületi tagokat, hogy Pápai Gábornéval szemben az iskola, mint fenntartó pert vesztett
munkaügyi szempontból. Az állam átveszi az iskolát, és majd dönt a további kérdésekről is.
A polgármester tájékoztatását a képviselő testület elfogadta.

- Advent
Prukner Gábor polgármester
Tájékoztatta a lakosságot és a képviselő-testületi tagokat, hogy december 22-én adventi kirakodóvásár és
műsorok lesznek a Hivatal épülete mögötti területen. Minden érdeklődőt szeretettel vár.

- Szennyvíz szippantás
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy jelenleg a szeméttelepre nem tudják bevinni a szennyvizet, ezért a szippantás költsége
12.500 Ft. Azonban folyamatosan egyeztet, hogy megoldást találjanak a problémára.

- Magyar örökség díj
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy Kassai Lajos december 22-én magyar örökség díjat fog kapni és ehhez gratulál.
A polgármester megköszönte a képviselő-testület munkáját, és az ülést bezárta.

k.m.f.

Simonné dr. Mészáros Renáta
körjegyző

Prukner Gábor
polgármester

Dr. Kiss Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő
képviselő
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