JEGYZŐKÖNYV
Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. október 3-án megtartott soron következő üléséről
Jelen vannak: Prukner Gábor polgármester
Pap József alpolgármester
dr. Kiss Attila képviselő
Miovecz János képviselő
Berecz Pál képviselő
Jegyzőkönyvvezető: dr. Mészáros Renáta jegyző
Harangozó Csaba képviselő és Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselő az ülésről - előzetes bejelentéssel távol maradtak.
Prukner Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket, a képviselő-testületi tagokat, a hivatal
dolgozóját. A képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek 5 igen szavazattal egyhangúan Berecz Pál
képviselőt választotta.
Javaslatára a képviselő-testület egyetértett, egyhangúlag a következő napirendi pontokat tárgyalta:

Napirend:
1.)
2.)
3.)
4.)

5.)

6.)
7.)
8.)

1.)

2.)
3.)
4.)

Előterjesztés óvodavezetői pályázat elbírálásáról
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
Előterjesztés a Bokréta Óvoda beszámolójának elfogadásáról
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
Előterjesztés Kaposmérő, 039/26. ingatlan adás-vételéről
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
Előterjesztés a 17/2004. (V.1.) étkeztetés térítési díjáról szóló önkormányzati
rendelet módosításáról
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
Előterjesztés a 16/2004. (V.1.) közterület használatáról szóló önkormányzati
rendelet módosításról (filmforgatás szabályozása)
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
Előterjesztés KEOP 6.1.0/B pályázatra beérkezett ajánlatokról
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
Előterjesztés Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
Egyebek
ZÁRT ÜLÉS:
Előterjesztés Kaposmérő Községért és Kaposmérő Község Szolgálatáért kitüntető
címek adományozásáról
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
Előterjesztés caffetéria béren kívüli juttatásról
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
Szociális ügyek
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
Beszámoló Kaposmérői Közszolgáltatási Kft. átalakulásáról - szóbeli
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
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1.) Előterjesztés óvodavezetői pályázat elbírálásáról
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy az óvoda vezetésére az önkormányzat pályázatot írt ki, melyre a megadott határidőig
kettő pályázat érkezett be, melyek közül mindegyik megfelelt a kiírásnak. Az előző testületi ülésen
már döntés született arról, hogy a Képviselő-testület meg kívánja hallgatni a jelentkezőket, ezért mind
a két pályázó meghívást kapott, hogy személyesen is elmondhassa terveit, álláspontját.
Ezek után köszöntötte az első pályázót a meghallgatáson, és kérte, beszéljen magáról és a pályázatáról.
Endrédi Éva pályázó:
Elmondta, hogy tanulmányai elvégzése óta óvónőként dolgozik. 3 gyermeke van. Pályáját képesítés
nélküli óvónőként kezdte, majd képesítést szerzett, továbbá tanítói diplomát is. 1995 óta a simonfai
óvodában dolgozik, ahol kettő csoportos óvodát vezet, melyek vegyes csoportok. Művészeti
programmal dolgoznak, ami a mese, vers vízuális technika kidomborítására szolgál.
Miovecz János képviselő:
Tanítói és óvónői diplomája is van, hogy tudná segíteni az óvoda és az iskola közötti együttműködést?
Endrédi Éva pályázó:
A simonfai gyermekek 80%-a Kaposvárra jár. A gyerekek 1 része Bőszénfáról kerül oda, ők a
szentbalázsi általános iskolában folytatják útjukat. A tanító néniket meghívják a programjaikra. Az ősz
folyamán az óvónők 2 órára meglátogatják a gyerekekkel az iskolát, és az ott tapasztaltakat
megbeszélik. A gyermekeknek érzelmi biztonságot ad, hogy nem ismeretlen környezetbe mennek,
illetve a tanítói javaslatokat beépítjük mindennapjainkba.
Miovecz János képviselő:
Melyiket preferálja szakmailag a vegyes- vagy a tiszta csoportot?
Endrédi Éva pályázó:
Amióta az intézmény kettő csoportos lett többféle módozatot is próbáltunk, de a vegyes csoporttal
való együttműködés az ami kezelhetőbb és a gyermekek szempontjából is előnyösebb. Hosszú évek
óta így dolgozunk. A művészeti program 1-2 eleme a vegyes csoportokban jól megvalósítható. Kettő
hét alatt dolgozunk fel egy mesét, a 2 héten a gyerekek először hallgatják, megbeszélik, majd a
második héten eljátsszák a mesét. Ekkor magukat kifejezhetik, szókincsük fejlődik. Ilyenkor
mindenkit lehet szerepeltetni.
Prukner Gábor polgármester
Miért gondolta, hogy beadja a pályázatát Kaposmérőbe?
Endrédi Éva pályázó:
’95 óta dolgozom ott, viszont szeretnék változtatni ezen.
Prukner Gábor polgármester
Megköszönte a megjelenést, majd köszöntötte a másik pályázót, és kérte, hogy mutatkozzon be,
mondja el pályázatát.
Forrainé Pandur Rita pályázó
2007-ben született meg kisfia, aki megtanította neki könnyebben elfogadni a másságot. A munkájában
rugalmasnak, pontosnak, megbízhatónak jellemezné magát. Jövőre tervezi, hogy gyógypedagógiát
tanul. A vezetői programja fontos eleme, hogy a gyerekek szeressenek óvodába járni, hogy az
alkalmazottak szeressenek ott dolgozni. A kaposmérői program közel áll hozzá, fontos az óvoda és a
család együttműködése. Ennek érdekében több program már van az óvodában, de ezeket bővíteni
szeretné. A beszoktatás ideje alatt a szülők belátást kaphatnak, és anamnézist is adhatnak
gyermekeikről. Úgy gondolja, hogy együtt lehet hatékonyan vezetni az óvodát. Fontos az alkalmazotti
közösség fejlesztése. Az iskolával való kapcsolatot is szeretné folytatni úgy, hogy a tanító nénik jelen
legyenek a csoport életében és szülői értekezleteken is vegyenek részt, hogy bemutatkozhassanak a
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szülőknek. Fontosnak tartja az információáramlást, hogy a falu és a testület is jobban bele láthasson az
óvoda életébe. Az óvodát az interneten is, és folyóirattal is szeretné megjelentetni.
Miovecz János képviselő:
Melyik csoportszervezést tartja jobbnak?
Forrainé Pandur Rita pályázó
Mind a kettő féle csoportban dolgozott, mindegyiknek vannak előnyei is és hátrányai is. Ez attól is
függ, hogy milyen gyerekeket iratnak be az óvodába, illetve mik az elvárások.
Prukner Gábor polgármester
Miért gondolta, hogy beadja a pályázatát Kaposmérőbe?
Forrainé Pandur Rita pályázó
Eddigi munkahelyei közül ez az óvoda tetszett a legjobban.
Prukner Gábor polgármester
Megköszönte a megjelenést. Majd a képviselő-testület felé feltette a kérdést, hogy eltudják-e most
dönteni, hogy melyik pályázót tartják alkalmasabbnak az óvoda vezetésére. Feltette szavazásra a
napirendi pontot.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, azt elfogadta.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 4 igen, 1 nemleges szavazattal a következő határozatot
hozta:

140/2013. (X. 03.) Kt. határozat
Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Kaposmérői
Bokréta Óvoda vezetésére kiírt pályázat betöltésére 2014. január 1. napjától öt éves
időtartamra Endrédi Éva pályázót nevezi ki.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó intézkedések megtételére
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2014. január 1.
2.) Előterjesztés a Bokréta Óvoda beszámolójának elfogadásáról
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
Prukner Gábor polgármester
Ismertette a Kaposmérői Óvoda Pedagógiai Programját, amely kiküldésre került a testület tagjai
részére.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, azt elfogadta.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:

141/2013. (X. 03.) Kt. határozat
Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Kaposmérői
Bokréta Óvoda Pedagógiai Programját elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó intézkedések megtételére
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2013. október 03.
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3.) Előterjesztés Kaposmérő, 039/26. ingatlan adás-vételéről
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a testületi tagok 2013. április 9-ei testületi ülésükön döntöttek arról, hogy a Magyar
Államtól 84.000,- Ft-ért megvásárolják a Kaposmérő, 039/26 hrsz-ú, művelési ágból kivett árok
megnevezésű, 1.021 m2 területnagyságú ingatlant, melyet ennél magasabb áron értékesítésre kínálnak
a tulajdonosoknak. 2013. augusztus 22-én megkereste az önkormányzat a szomszédos
ingatlantulajdonosokat, és tájékoztatta őket a vásárlási lehetőségről. Az ingatlan minimum vételárát
90.000,- Ft összegben határoztuk meg. A megjelölt határidőig egy tulajdonos tett vételi ajánlatot.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, azt elfogadta.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:

142/2013. (X. 03.) Kt. határozat
Kaposmérő Községi Önkormányzata úgy határozott, hogy jóváhagyja Kaposmérő, 039/26
hrsz-ú, művelési ágból kivett árok megnevezésű, 1.021 m2 területnagyságú önkormányzati
ingatlan értékesítésére 95.000,- Ft értékben megkötött adás-vételi szerződést.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2013. október 03.
4.) Előterjesztés a 17/2004. (V.1.) étkeztetés térítési díjáról szóló önkormányzati
rendelet módosításáról
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, az NV Közétkeztető Kft. azzal a kéréssel fordult Kaposmérő Községi Önkormányzathoz,
hogy a „Minta Menza Program” bevezetésre kerülése következtében történő nyersanyagnormák
emelkedése miatt helyi rendeletükben 2013. október 1-től módosítsák az intézményi és szociális
étkezés térítési díjait. A Kft-vel kötött szerződés értelmében 2013. január 1-től lehetőség lett volna a
nyersanyagnormák és a térítési díjak emelésére, a cég akkor nem emelt árat. Kérte a testületet, hogy a
járuljanak hozzá a kaposmérői oktatási és szociális intézményekben történő étkezési térítési díjak
emeléséhez, a térítési díjrendelet módosításához.
Miovecz János képviselő:
A szociális étkeztetés tekintetében magasnak véli az emelés mértékét, javasolta, hogy az emelés
mértéke 10%-os legyen.
Dr. Kiss Attila képviselő:
Egyetértett azzal, hogy a szociális étkeztetés tekintetében a díjakat célszerű lenne mérsékelni.
A képviselő-testület a javaslatot megtárgyalta, azt elfogadta.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:

143/2013. (X. 03.) Kt. határozat
Kaposmérő Községi Önkormányzata úgy határozott, hogy az alábbi étkezési díjakat fogadja
el:
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Az intézmény térítési díj mértéke:
a) óvodai térítési díj háromszori étkezés esetén: 370,- Ft
b) napközi térítési díj háromszori étkezés esetén: 470,- Ft
c) napközi térítési díj kétszeri étkezés esetén: 390,- Ft
d) napközi térítési díj csak ebéd igénybevétele esetén: 310,- Ft
e) felnőtt előfizetők térítési díja: 570,- Ft
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai:
a) Szociális étkezés és házi segítségnyújtás együttes igénybevétele esetén: 500,- Ft/nap
b) Szociális étkezés és időskorúak nappali ellátásának együttes igénybevétele esetén:
500,- Ft/nap
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2013. október 03.
Prukner Gábor polgármester
Javasolta, hogy a testület az előbbiek szerint elfogadott díjakkal a rendeletet is fogadja el.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a térítési díjakról szóló 17/2004. (V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról egyetértett.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő rendeletet
alkotta:

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2013. (X.07.) önkormányzat rendelete
a térítési díjakról szóló 17/2004. (V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5.) Előterjesztés a 16/2004. (V.1.) közterület használatáról szóló önkormányzati
rendelet módosításról (filmforgatás szabályozása)
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
Prukner Gábor polgármester
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § - 35. §-a alapján a települési önkormányzat
tulajdonában álló közterület filmalkotás forgatás céljából történő igénybevételének feltételeit a
képviselő-testületnek rendeletben kell szabályozni, így fontos a közterület használatáról szóló
16/2004. (V.1.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása és jóváhagyása.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a közterület használatáról szóló 16/2004. (V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
egyetértett.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő rendeletet
alkotta:

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2013. (X.14.) önkormányzat rendelete
a közterület használatáról szóló 16/2004. (V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
5

(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

6.) Előterjesztés KEOP 6.1.0/B pályázatra beérkezett ajánlatokról
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy Kaposmérő Községi Önkormányzat elnyert a KEOP-6.1.0/B/11-2011-0127 számú,
„A környezettudatos viselkedésminták népszerűsítése Kaposmérőn” elnevezésű pályázattal
10 904 733 Ft támogatást rendezvény megvalósítására, melynek tervezett időpontja 2014. május 31.
(szombat). A projektnapon a felállított sátrakban a fenntartható életmóddal kapcsolatos játékok,
biokóstoló kapnak helyet. A projekt leírása szerint a rendezvényt alvállalkozók bevonásával kell
megvalósítani. A projektmenedzsment, Tanulmányok és vizsgálatok (hatásosság mérése) és a PR,
ismeretterjesztés – reklám, hirdetés feladatok ellátásával kapcsolatban a Képviselő-testület korábban
már döntött, a PR, ismeretterjesztés – rendezvényszervezés, Tájékoztatás és nyilvánosság – kötelező
tájékoztatás és Egyéb projektelem – bérleti díj tekintetében 2013. szeptember 25-ig három ajánlat
érkezett be, melyek közül a legkedvezőbb ajánlatot javasolta elfogadni.
A képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és az abban foglaltakkal egyetértett.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot
hozta:

144/2013. (X. 03.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a KEOP6.1.0/B/11-2011-0127 számú, „A környezettudatos viselkedésminták népszerűsítése
Kaposmérőn” elnevezésű pályázat PR, ismeretterjesztés – rendezvényszervezés, kötelező
tájékoztatás és bérleti díj feladatok ellátására Kaposmérői Dobogó Egyesülettel szerződést köt
bruttó 6.724.650 Ft összegben. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
kapcsolódó intézkedések megtételére.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2013. október 30.
7.) Előterjesztés Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a tavalyi évhez hasonlóan a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat ismételten meghirdetésre kerül. Az ösztöndíjpályázat azok számára próbál
segítséget nyújtani, akinek az első diploma megszerzése szociális helyzetük miatt súlyos nehézségekbe
ütközik.
A képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és az abban foglaltakkal egyetértett.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan a következő határozatot
hozta:

145/2013. (X. 03.) Kt. határozat
Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázathoz csatlakozni kíván.
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A képviselő-testület felhatalmazza Prukner Gábor polgármester, hogy a csatlakozási
nyilatkozatot aláírja.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2013. október 11.
8.) Egyebek
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
- Intézményi Tanácsba delegálás:
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy tagok delegálását minden iskolánál meg kell tenni. Az ehhez kapcsolódó tájékoztatás
megtartására átadta a szót.
Miovecz János képviselő:
Ismertette, hogy 2013. október 16-ig össze kell állítani a tanácsot, melybe a nevelő testület, a szülői
közösség és az önkormányzat delegálhat tagot. A Tanács ügyrenddel rendelkezik majd, továbbá az
oktatási hivatalba is bejegyzik. Javasolta, hogy a testületi tagok közül egy fő kerüljön Tanácsba, és
olyan legyen a jelölt, akinek gyermekei ide jártak iskolába. Javaslatot tett Prukner Gábor személyének
a Tanácsba történő delegálására.
A képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és az abban foglaltakkal egyetértett.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:

146/2013. (X. 03.) Kt. határozat
Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az iskolai tanácsba
a testület részéről Prukner Gábort delegálja.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Közreműködő: Miovecz János képviselő
Határidő: 2013. október 03.
- Hulladékszolgáltatás változásáról beszámoló:
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a rezsicsökkentésnek köszönhetően felére csökkent a szemétszállításnak a díja. Ezt a
díjtételt 2013. július 01.-től a KVG Zrt. számlázza majd ki a lakosság részére.
- Szennyvízberuházásról beszámoló:
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy lakossági fórum lesz 2013. október 07-én a Faluházban a szennyvízberuházásról,
mely olyan állapotba került, hogy október 10-től a lakosság ráköthet. A víztartási próba is megvolt
már. A fórumon ott lesznek a kivitelező és a majdani üzemeltető szakemberei, akik tájékoztatást adnak
a technológiáról, és a tudnivalókról. A majdani üzemeltető, a DRV Zrt. be fogja mutatni azt a
kollégáját, aki át fogja venni a lakosságtól a bekötéseket. Mindenkinek írásban kell bejelentenie, hogy
mikor akar rákötni. Az utak tekintetében a főúton elkezdődtek a munkálatok, ezt a Közútkezelő Zrt.
végzi. A falu útjainak javítására is megvan a kivitelező, melyek várhatóan hamarosan el is készülnek.
A fórumon meg fogja tárgyalni a lakosság, hogy a pályázaton felül mely javítások lennének célszerűek
és fontosak.
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A polgármester megköszönte a képviselő-testület munkáját, és az ülést bezárta.

K.m.f.

dr. Mészáros Renáta
jegyző

Prukner Gábor
polgármester

Berecz Pál
jegyzőkönyv-hitelesítő
képviselő
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