JEGYZİKÖNYV
Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
2013. július 16-án megtartott soron következı ülésérıl
Jelen vannak: Prukner Gábor polgármester
Pap József alpolgármester
Harangozó Csaba képviselı
Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı
dr. Kiss Attila képviselı
Miovecz János képviselı
Berecz Pál képviselı
Jegyzıkönyvvezetı: dr. Mészáros Renáta jegyzı

Prukner Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket, a képviselı-testületi tagokat, a hivatal
dolgozóját. A képviselı-testület jegyzıkönyv-hitelesítınek 7 igen szavazattal egyhangúan Miovecz
János képviselıt választotta.
A polgármester javasolta, hogy a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat tárgyalja a képviselıtestület.
Javaslatára a képviselı-testület egyetértett, egyhangúlag azzal, hogy egy napirendi pontot a helyszínen
kiosztott írásbeli elıterjesztés alapján felvegyen. Így következı napirendi pontok kerültek
megtárgyalásra:

Napirend:
1.) Az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló
rendelet
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

2.) Szennyvíz üzemeltetés ajánlatairól döntés
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

3.) SZASZK társulási megállapodás
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

4.) Értéktár bizottság létrehozása
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

5.) Bokréta Óvoda beszámolója
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

6.) Könyvtári SZMSZ elfogadása
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

7.) DDOP-5.1.5/C-09-2010-0027 számú belvízrendezési pályázat támogatói hitelérıl
döntés
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

8.) Egyebek
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)
ZÁRT ÜLÉS:

1.) Szociális ügyek
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)
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1) Az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló
rendelet
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény
(továbbiakban: Mötv.) módosításáról szóló 2013. évi LXXXV. Törvény (a továbbiakban: Tv.). A tv.
értelmében az Mötv. 41.§-a (9) bekezdéssel egészül ki, mely szerint: a képviselı-testület az
államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezéseket rendeletben
szabályozza. Ezért rendelkezni kell pl: a civil szervezetek önkormányzat általi támogatása esetén a
pályázati eljárás menetérıl, a pályázat tartalmi elemeinek a meghatározásáról, a jogszabálysértı, vagy
nem rendeltetésszerő felhasználás jogkövetkezményeirıl.
A képviselı-testület a rendelet-tervezetet megtárgyalta, a rendelet megalkotásával egyetértett.
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet
alkotta:
Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
10/2013. (VII. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

(A rendelet pontos szövege e jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

2.) Szennyvíz üzemeltetés ajánlatairól döntés
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Tájékoztatásul elmondta, hogy az ajánlatokat már korábban több alkalommal is véleményezte a
testület. Az ajánlatokat adó cégek közül az AquaZala mőködése és vezetése a jelenlegi szerint 2 évig
fennmarad, azonban így a jogszabályi feltételeknek hosszú távon nem tesz eleget. A Kavíz van
helyileg legközelebb és önkormányzati tulajdonban áll. A DVR állami cég, de lehetıséget tud adni
részvényvásárlásra. A mőtárgy épül, ezért is el kellene döntenie a testületnek, hogy mely cég legyen az
üzemeltetı. Javasolta, hogy – mivel az AquaZala hosszútávon nem tud biztosítékot adni – két cég
(DRV, Kavíz) tekintetében szülessen meg egy sorrend arról, hogy melyikükkel kezdıdhessenek meg a
tárgyalások.
Harangozó Csaba képviselı
Elmondta, hogy szerinte úgy kellene dönteni – annak figyelembe vételével, hogy tulajdonrész
vásárlással már nem kell közbeszereztetni –, hogy behívja a testület a cégek képviselıit.
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy jelenleg is dönthet a testület arról, hogy kivel kezdıdjenek meg a tárgyalások, hiszen
a tárgyalások menete során több olyan tényezı is felmerülhet, melyek befolyásolják a testület
álláspontját.
Miovecz János képviselı
Elmondta, hogy szerinte a megbízhatóbb céget kell választani, hiszen az állami háttér egy cég mögött
biztonságot nyújt. Mind a két céggel történı üzemeltetésnek van elınye és hátránya is. A DRV-t
elırébb tenné, mint a KAVÍZ-t, annak ellenére, hogy az önkormányzatnak a DRV-vel szemben pere
volt.
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Prukner Gábor polgármester
Álláspontja szerint, ha meghívja a testület a cégek képviselıit, akkor sem tudnak plusz információval
szolgálni, illetve a legfontosabb tényezırıl – az árakról – sem tudnak felvilágosítást adni, hiszen azt
majd az Energiaközpont határozza meg.
Harangozó Csaba képviselı:
Javasolta, hogy a testület hallgassa meg mind a 2 cég képviselıjét a döntés meghozatala elıtt.
A képviselı-testület az elıterjesztést megtárgyalta és három tartózkodás mellett egyetértett abban,
hogy nyílt ülésen a cégek képviselıit hallgassa meg a testület.

3.) SZASZK társulási megállapodás
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Tájékoztatást adott az elıterjesztésben foglaltakról. Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselıtestülete, Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete, Kaposfı Községi Önkormányzat
Képviselı-testülete, Kisasszond Községi Önkormányzat Képviselı-testülete, Kiskorpád Községi
Önkormányzat Képviselı-testülete, Csombárd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete, Hetes
Községi Önkormányzat Képviselı-testülete, Gige Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az
elıterjesztés alapján dönt a Szociális Alapszolgáltatási Központon Fenntartó Társulás 2013. június 30ai hatályú történı megszüntetésérıl, egyúttal fenntartónak a Képviselı-testületek a 8 települési
önkormányzat által 2013. június 1-jei idıponttal létrehozandó jogi személyiségő önkormányzati
társulást jelölik meg. A társulást a helyi önkormányzatok képviselı-testületei írásbeli megállapodással
hozzák létre. A megállapodást a polgármester írja alá. A társulásban részt vevı képviselı-testületek
mindegyikének minısített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás
jóváhagyásához.
Továbbá elmondta, hogy Kisasszond Községi Önkormányzat kilépési szándékát jelezte, mivel
Kadarkúthoz szeretne csatlakozni, hiszen a hivatala is az átalakításokkal oda került.
A képviselı-testület megtárgyalta a „Kaposmérı és Környéke Szociális Társulási Megállapodás
jóváhagyása” tárgyú elıterjesztést és az abban foglaltakkal egyetértett.
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan a következı határozatot
hozta:
104/2013. (VII. 16.) Kt. határozat
Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy 2013. június 30-ai
hatállyal megszünteti a Szociális Alapszolgáltatási Központot Fenntartó Társulást és 2013. július
1-jei hatállyal létrehozza a Kaposmérıi Szociális Alapszolgáltatási Központ fenntartására a
Kaposmérı és Környéke Szociális Társulást.
A Képviselı-testület jóváhagyja az elıterjesztés mellékletét képezı Társulási Megállapodást.
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.
A Képviselı-testület felkéri a székhely szerinti jegyzıt, hogy a Társulási Megállapodás
bejegyzése végett intézkedjen.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Közremőködik: dr. Mészáros Renáta jegyzı
Határidı: 2013. július 30.

A polgármester javaslatára a képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan a következı határozatot
hozta:
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105/2013. (VII. 16.) Kt. határozat
Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a Kaposmérı és
Környéke Szociális Társulásból 2014. január 01. napjával Kisasszond Községi Önkormányzat
kilépési szándékához hozzájárul.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Határidı: 2013. december 31.

4.) Értéktár bizottság létrehozása
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy települési értéktár, illetve ennek mőködtetésére települési értéktár bizottság
létrehozására van lehetısége az önkormányzatnak. Az értéktár bizottság mőködési szabályait a helyi
önkormányzat képviselı-testülete jogosult meghatározni, továbbá az értéktár bizottság mőködéséhez
és feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi, tárgyi és ügyviteli feltételeket a helyi önkormányzat
köteles biztosítani.
A képviselı-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a az elıterjesztést elfogadta.
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan a következı határozatot
hozta:
106/2013. (VII. 16.) Kt. határozat
Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy települési értéktár
mőködtetésére létrehozza a Kaposmérıi Települési Értéktár Bizottságot. A bizottság tagjai: Pap
József, Harangozó Csaba, Cséki Lajosné.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Közremőködik: dr. Mészáros Renáta jegyzı
Határidı: 2013. július 16.

5.) Bokréta Óvoda beszámolója
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy az óvoda az önkormányzat közvetlen fenntartásába került ez év elsejétıl. Addig a
beszámolót az Intézmény Igazgatója kapta meg, most az önkormányzathoz került megküldésre. A
képviselı-testületi tagok megkapták elızetesen az anyagot, mely alapján képet kaphatnak az óvoda
belsı mőködésérıl.
A képviselı-testület megtárgyalta és tudomásul vette a Kaposmérıi Bokréta Óvoda beszámolóját.

6.) Könyvtári SZMSZ elfogadása
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a könyvtár mőködésérıl is szükséges SZMSZ-t elfogadnia a testületnek. Az anyagot a
képviselıtestületi tagok áttanulmányozhatták. Kérte kérdések, észrevételek felvetését.
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A képviselı-testület megtárgyalta az elıterjesztést, kérdés és észrevétel nem hangzott el. Az
elıterjesztést elfogadta a testület.
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan a következı határozatot
hozta:
107/2013. (VII. 16.) Kt. határozat
Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a községben
könyvtári szolgáltató hely, a Fodor András Községi és Iskolai Könyvtár (címe: 7521
Kaposmérı, Rákóczi u. 41/a.) mőködésére vonatkozó melléklet szerinti Szervezeti és Mőködési
Szabályzatot elfogadja.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Határidı: 2013. július 16.

7.) DDOP-5.1.5/C-09-2010-0027 számú belvízrendezési pályázat támogatói hitelérıl
döntés
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a projekt utófinanszírozású, 95 %-os támogatás mellett. Az Önkormányzat
elkülönített számláján rendelkezésre áll 19.800.000 Ft elıleg. Jelenleg a kivitelezés megközelítıleg 60
%-os készültségi fok szerint áll. A kivitelezınek ezért bruttó kb. 33.000.000 Ft-ról van jogosultsága
számlát kiállítani, illetve ezzel arányban a mérnök cégnek (Kapos-Hidro Kft.) van jogosultsága
számlázni, amely 60 %-os teljesítés mellett bruttó 480.000 Ft.
A képviselı-testület a napirendi pontot megtárgyalta, azt elfogadta.
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következı
határozatot hozta:
108/2013. (VII. 16.) Kt. határozat
Kaposmérı Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a DDOP-5.1.5/C09-2010-0027 számú, belvízrendezési pályázat finanszírozására támogatói hitelt (maximum
16.000.000 Ft értékben) vesz fel. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a
kapcsolódó intézkedések megtételére.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Határidı: 2013. augusztus 31.

8.) Egyebek
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Támogatási kérelem
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a Medikopter Alapítvány küldött támogatási kérelmet, majd kérte az Alapítvány
jelképes támogatásáról szóló döntés meghozatalát.
A képviselı-testület a napirendi pontot megtárgyalta, azt elfogadta.
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı
határozatot hozta:
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109/2013. (VII. 16.) Kt. határozat
Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a Medikopter
Alapítványt a mellékelt kérelme alapján 10.000.- Ft támogatásban részesíti.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Határidı: 2013. július 16.

Kaposmérı SE támogatása

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy az önkormányzat a Kaposmérı Sportegyesület részére kiszámlázta a sportolók
szállításának költségét, melynek összege a 2012.07.01. – 2013.04.27. idıszakban: 516.672.- Ft és
2013. 05. hónapban: 151.709.- Ft. A kiszámlázott összegeket az egyesület megfizette, azonban a
mőködéséhez kapcsolódó elszámolások teljesítéséhez szükséges lenne a fentebb írt összegek
támogatásként történı átadása.
A képviselı-testület a napirendi pontot megtárgyalta, azt elfogadta.
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı
határozatot hozta:
110/2013. (VII. 16.) Kt. határozat
Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a Kaposmérı SE
részére (151.709.- Ft + 516.672.- Ft) összesen: 668.381.- Ft támogatást nyújt. A képviselıtestület felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó intézkedések megtételére.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Határidı: 2013. július 30.

Óvodavezetıi pályázat

Prukner Gábor polgármester
Tájékoztatta a testületi tagokat arról, hogy a pályázati felhívásra, mely 2014. január 01-tıl az
óvodavezetıre vonatkozott két pályázat érkezett. A pályázatok a kiírásnak megfelelnek, az állás
betöltésétıl vizsgálva megfelelıek. A két jelölt közül vizsgálhatja a testület az alkalmasságot
személyes meghallgatás keretében is.
dr. Kiss Attila képviselı:
Elmondta, hogy szerinte meg kell hallgatni a jelölteket, amely után eldönthetı, hogy eredményes-e a
pályáztatás.
A képviselı-testület megtárgyalta a napirendi pontot és a pályázók meghallgatása mellett foglalt állást.

E.On – MVM Partner ajánlatai

Prukner Gábor polgármester
Tájékoztatta a testületi tagokat az energiaszolgáltatók önkormányzathoz benyújtott ajánlatairól.
Elmondta, hogy mind a közvilágítás, mind az egyéb szolgáltató helyek tekintetében érkezett ajánlat,
melyet az átadott összefoglaló táblázat szerint véleményezhet a testület.
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A képviselı-testület megtárgyalta a napirendi pontot és az MVM Partnerrel kötendı 1 évre szóló
szerzıdés mellett foglalt állást.

IKSZT mővelıdésszervezıi álláshely betöltése

Prukner Gábor polgármester
Tájékoztatta a testületi tagokat, hogy az álláshely betöltésére a felhívást írt ki az önkormányzat, melyre
több pályázat is beérkezett. A pályázatok közül a Mővelıdési Ház könyvtáros/mővelıdésszervezıje
javaslatára és a képviselı-testületi tagok visszajelzései alapján Gelencsér Judit került kinevezésre.
A képviselı-testület a napirendi pontról szóló tájékoztatást elfogadta.

KLIK – Vagyonkezelési szerzıdés

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a KLIK-hez megküldésre került az Igazgató Úr által a szerzıdésben kezdeményezett
változtatási javaslat: „A felújítás, karbantartás értéke nem lehet kevesebb , mint a tárgyévet megelızı
évben e célra fordított összeg inflációval növelt értéke.”A KLIK a módosító javaslatot nem támogatta,
véleményük szerint: „A karbantartás felújítás mértéke mindig az adott körülményekhez, igényekhez és
gazdasági helyzethez igazodik, nem hatványozódik az évente erre fordítandó összeg.”
Miovecz János képviselı:
Elmondta, hogy véleménye szerint ez nem átvétel, hanem elvétel, hiszen a KLIK semmiféle garanciát
nem vállal az épületre. Ezt az önkormányzat sem fogadhatja el, hiszen itt nem egyenrangú partnerek
tárgyalnak. Javasolta, hogy még egyszer keresse meg az önkormányzat a KLIK-et, hogy az nem
járható út, hogy a tavalyi felújításokra szánt összeg felét kapta meg az iskola tervezésre. Így az épület
leamortizálódik.
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy az önkormányzat ki fogja győjteni az elızı 3 év iskolaépületre vonatkozó költségeit,
melybıl látható lesz, hogy nem volt kiugró év a felújításokban, mindig hasonló összeget fordított arra
az önkormányzat.
A képviselı-testület a napirendi pontról szóló tájékoztatást elfogadta.

KEOP - Kaposmenti Társulás pályázata

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a KEOP-1.1.1/C/13
pályázati konstrukción történı részvételérıl és az önerı finanszírozásáról tájékoztatta az érintett
önkormányzatokat. A pályázat lényege az eszközbeszerzés, melyre a Társulás pályázna, és a 94 M Ft
önerıt Kaposvár önkormányzata biztosítaná, amit a mőködési bevételbıl kívánna majd kamatokkal
visszakapni. A Társulási ülésen kérés volt, hogy csak a tényleges költségeket vegyék számba.
A képviselı-testület a napirendi pontot megtárgyalta, azt elfogadta.
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı
határozatot hozta:
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111/2013. (VII. 16.) Kt. határozat
Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a Kaposmenti
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által jóváhagyott a KEOP-1.1.1/C fejlesztési
koncepció keretén belül kialakított hulladékgazdálkodási koncepciót, és pályázat benyújtását
annak megvalósítására támogatja úgy, hogy a szükséges önerıt Kaposvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata biztosítja.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Határidı: 2013. július 30.
A polgármester megköszönte a képviselı-testület munkáját, és az ülést bezárta.

K.m.f.

dr. Mészáros Renáta
jegyzı

Prukner Gábor
polgármester

Miovecz János
jegyzıkönyv-hitelesítı
képviselı
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