JEGYZİKÖNYV
Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
2014. június 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl
Jelen vannak: Prukner Gábor polgármester
Pap József alpolgármester
Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı
Harangozó Csaba képviselı
dr. Kiss Attila képviselı
Jegyzıkönyvvezetı: dr. Mészáros Renáta jegyzı
Miovecz János képviselı, Berecz Pál képviselı elızetesen jelezte távolmaradását az ülésrıl.

Prukner Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket, a képviselı-testületi tagokat, a
hivatal dolgozóját. A képviselı-testület jegyzıkönyv-hitelesítınek 5 igen szavazattal
Harangozó Csaba képviselıt választotta.
A polgármester javasolta, hogy a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat tárgyalja a
képviselı-testület. Javaslatára a képviselı-testület egyetértett, egyhangúlag a következı
napirendi pontokat tárgyalta:

Napirend:
1.)

Kaposmérıi Közszolgáltatási Kft. beszámolójának elfogadása
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

2.)

Kaposmérıi szeméttelep mőködésérıl
módosításának elfogadása
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

3.)

A hulladékszállítási közszolgáltatási szerzıdés megkötésérıl döntés a megváltozott
jogszabályok miatt
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

4.)

Együttmőködési megállapodás felülvizsgálata Kaposmérı Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

5.)

Egyebek
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

1.)

Kaposmérıi Közszolgáltatási Kft. beszámolójának elfogadása
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

tájékoztatás,

a

ráépítési

szerzıdés

Prukner Gábor polgármester
Tájékoztatta a képviselıket, hogy Bárdudvarnok Község Önkormányzata sok engedményt
adott a lakosság felé, amely miatt kb. hatszáz ezer forinttal maradtak el attól az összegtıl,
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mely a KVG Zrt. felé kompenzálásra került a Közszolgáltatási Kft. által. Vannak még
tartozások mind a két önkormányzat felé, melyeket továbbított a Kft. a NAV felé. Azonban a
NAV csak a tíz ezer forint feletti tartozások tekintetében kezeli a végrehajtást. Bárdudvarnok
Község Önkormányzata kérte, hogy augusztus végéig - ha folyik be pénz a lakossági
befizetésekbıl -, addig intézhesse a tartozásuk kezelését.
A képviselı-testület a napirendi pontot megtárgyalta.
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı határozatot
hozta:
61/2014. (VI.12.) Kt. határozat
Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a
Kaposmérıi Közszolgáltatási Kft. a 2013. évi beszámoló jelentésben foglalt adatokat az
alábbiak szerint fogadja el:
- a magyar számviteli törvény szerint összeállított egyszerősített éves beszámolót
- az eszközök és források 5 856 eFt-os egyezı mérleg fıösszeggel és
- 13 eFt-os mérleg szerinti eredménnyel.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Határidı: 2014. június 12.

2.)

Kaposmérıi szeméttelep mőködésérıl
módosításának elfogadása
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

tájékoztatás,

a

ráépítési

szerzıdés

Prukner Gábor polgármester
Tájékoztatta a képviselıket, hogy az elızı testületi ülésen határozat született a CWS Kft.
engedélyének a megtámadásáról, abban az esetben, ha nem születik megállapodás a
kaposmérıi szeméttelepre történı behordás után járó díjfizetésrıl. A tárgyalások ennek
köszönhetıen lendületet kaptak. A CWS Kft. ügyvezetıje az ügyvédeivel együtt
kezdeményezett egy megbeszélést, mely alapján a kiküldött megállapodás-tervezetet
szövegezték meg a ráépítési szerzıdés módosításából kiindulva. A szerzıdésben több
jogcímen (koncessziós és földhasználati díj) is történne díjfizetés az önkormányzat részére.
A képviselı-testület a napirendi pontot megtárgyalta.
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a
következı határozatot hozta:
62/2014. (VI.12.) Kt. határozat
Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a –
napirendi ponthoz kiküldött – ráépítési szerzıdés tekintetében az alábbi pontokban egyet
ért:
- önkormányzatnak járó díj összege: 750 ft/tonna,
- a szerzıdés díjait a jelen év végével újratárgyalja a Képviselı-testület,
- az önkormányzat nem veszi magára a rekultivációval járó felelısséget,
- a megfizetett díj beszámít a koncessziós díjba, de csak a megfizetett díj erejéig.
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A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyalások lefolytatására és a
kapcsolódó intézkedések megtételére.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Határidı: 2014. június 12.

3.)

A hulladékszállítási közszolgáltatási szerzıdés megkötésérıl döntés a megváltozott
jogszabályok miatt
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Tájékoztatta a képviselıket, hogy a szemétszállítási közszolgáltatás tekintetében a KVG Zrt. a
kiküldött anyagok szerint új szerzıdést készített elı. A tavalyi évben megkötött, közbeszerzés
lefolytatásával kiválasztott közszolgáltató a jogszabályi környezet és a cég átalakulása miatt is
új szerzıdést köteles kötni. Azonban jelenleg a kaposmérıi szeméttelepre a Pelso-Com Kft.
szállít be hulladékot, így ennek a cégnek az ajánlatát is érdemes kikérni. Jelenleg a
tárgyalások folyamatban vannak, várunk a cég válaszára.
A képviselı-testület a napirendi pontot megtárgyalta.
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı határozatot
hozta:
63/2014. (VI.12.) Kt. határozat
Kaposmérı Községi Önkormányzat képviselı-testülete úgy határozott, hogy
felhatalmazza a polgármestert a Pelso-Com Kft-vel történı szemétszállítási
közszolgáltatáshoz kapcsolódó tárgyalások folytatására és a kapcsolódó intézkedések
megtételére.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Határidı: 2014. június 12.

4.)

Együttmőködési megállapodás felülvizsgálata Kaposmérı Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 27. § (2) bekezdése alapján a
helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési,
gazdálkodási, ellenırzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról
a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat hivatala
gondoskodik a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között létrejött
megállapodás alapján. Az Njtv. 80. §-ában foglaltaknak megfelelıen, a nemzetiségi
önkormányzat mőködési feltételeinek biztosításáról és a gazdálkodási feladatok ellátásáról a
helyi önkormányzatnak és a helyi nemzetiségi önkormányzatnak megállapodást kell kötnie.
Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012-ben fogadott el a gazdálkodási
feladatok ellátásáról szóló, települési és nemzetiségi önkormányzat között együttmőködési
megállapodást, melyet nemzetiségek jogairól szóló törvény alapján minden évben felül kell
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vizsgálni. Tekintettel az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításaira és a
kialakult gyakorlatra új szerzıdés elfogadását javasolta.
A képviselı-testület a napirendi pontot megtárgyalta.
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı határozatot
hozta:
64/2014. (VI.12.) Kt. határozat
Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a
Kaposmérı Roma Nemzetiségi Önkormányzattal az együttmőködési megállapodást a
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. A Képviselı-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a megállapodást aláírja.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Határidı: 2014. június 12.

5.)

Egyebek
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)
- Történelmi elıadásról tájékoztatás

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy július 05. napján a népvándorlás és a honfoglalás korát érintı elıadások
kerültek megszervezésre, ahol neves és ismert elıadók (pl: Czakó Gábor, Jankovics Marcell,
Cey-bert Róbert) mesélnek a korszakról. Az elıadások meghallgatása elızetes regisztrációhoz
kötött.
A képviselı-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a tájékoztatást elfogadta.

- Falunapról beszámoló
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a Falunap nagyon jól sikerült rendezvény volt, melyet az azóta is
folyamatosan érkezı visszajelzések megerısítenek. Megköszönte a segítséget és az önkéntes
közösségi munkát.
A képviselı-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a tájékoztatást elfogadta.

- Főtéskorszerősítésrıl szóló, mőfüves pályaépítési pályázatokról tájékoztatás
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy az önkormányzat több közösségi épületét érintı főtés korszerősítési pályázat
tekintetében a napokban teljesítettük a hiánypótlást, így várjuk a pályázatról szóló döntést. A
mőfüves pályaépítés tekintetében a kivitelezési munkálatok a közeljövıben indulhatnak meg.
A képviselı-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a tájékoztatást elfogadta.
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A polgármester megköszönte a képviselı-testület munkáját, és az ülést bezárta.

k.m.f.

dr. Mészáros Renáta
jegyzı

Prukner Gábor
polgármester

Harangozó Csaba
jegyzıkönyv-hitelesítı
képviselı
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