JEGYZİKÖNYV
Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
2014. augusztus 14-én megtartott rendkívüli ülésérıl
Jelen vannak: Prukner Gábor polgármester
Pap József alpolgármester
Miovecz János képviselı
dr. Kiss Attila képviselı
Jegyzıkönyvvezetı: dr. Mészáros Renáta jegyzı
Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı, Harangozó Csaba 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 4 igen szavazattal Pap
József alpolgármestert 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.)

MVM Zrt. villamosenergia adásvételi szerzıdés
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

2.)

Teraszos-kazettás szennyvíztisztító telep üzemeltetése
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

3.)

DRV fejlesztési tervének elfogadása
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

4.)

Délnyugat-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társuláshoz csatlakozás
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

5.)

Bokréta Óvoda pedagógiai munkájának értékelése
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

6.)

KEOP pályázatról tájékoztatás
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

7.)

Helyi Választási Bizottság és Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak,
póttagjainak valamint Szavazatszámláló Bizottság póttagjainak megválasztásáról
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

8.)

Egyebek
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)
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ZÁRT ülés
1.)

1.)

Szociális ügyek
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

MVM Zrt. villamosenergia adásvételi szerzıdés
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Tájékoztatta a képviselıket, hogy az MVM Zrt. megküldte a 2015 évre vonatkozó áramdíj
ajánlatát. A szerzıdések kiküldésre kerültek, melyek közül az egyik a közvilágításra a másik
az önkormányzati épületekre vonatkozik.
A képviselı-testület a napirendi pontot megtárgyalta.
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 4 igen szavazattal a következı határozatot
hozta:
70/2014. (VIII.14.) Kt. határozat
Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a melléklet
szerinti villamos energia adásvételi szerzıdéseket megköti az MVM Zrt.-vel. A
Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást aláírja.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Határidı: 2014. augusztus 14.

2.)

Teraszos-kazettás szennyvíztisztító telep üzemeltetése
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Tájékoztatta a képviselıket a teraszos – kazettás szennyvíztisztító telep jelenlegi helyzetérıl,
mely szerint a korábbi üzemeltetı KVG Zrt. 2014. július 24. napján kelt levelében bejelentette
a Dél-dunántúli Vízügyi Hatósághoz, hogy nem kívánja üzemeltetni és kéri a vízjogi
üzemeltetési engedélye visszavonását. A Hatóság felhívást intézett az önkormányzathoz, hogy
jelölje meg az üzemeltetıt. A jogszabályok szerint a tulajdonosok kötelesek egyéb üzemeltetı
hiányában az üzemeltetésre, így célszerő lenne, ha a tulajdonos öt önkormányzat - tekintettel
arra, hogy a fent megnevezett vízilétesítmények mőködése nem szőnik meg –
meghatalmaznák a mellékelt szerzıdés alapján Kaposmérı Községi Önkormányzatot az
üzemeltetéssel.
A képviselı-testület a napirendi pontot megtárgyalta.
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 4 igen szavazattal a következı határozatot
hozta:
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71/2014. (VIII.14.) Kt. határozat
Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a –
melléklet szerinti kazettás szennyvíztisztító telepre vonatkozó – üzemeltetési szerzıdét
elfogadja. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására, a
tárgyalások lefolytatására és a kapcsolódó intézkedések megtételére.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Határidı: 2014. augusztus 14.

3.)

DRV fejlesztési tervének elfogadása
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Tájékoztatta a képviselıket a DRV Zrt. fejlesztési tervérıl. Elmondta, hogy véleménye szerint
módosítani kellene a tervet, hiszen a Kossuth utca a legrégebbi utca a faluban, így az
igényelné az elsık között a felújításért.
A képviselı-testület a napirendi pontot megtárgyalta.
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 4 igen szavazattal a következı határozatot
hozta:
72/2014. (VIII.14.) Kt. határozat
Kaposmérı Községi Önkormányzat képviselı-testülete úgy határozott, hogy a 2011. évi
CCIX. törvény (Vksztv.) 11. § rendelkezései alapján az ellátásért felelıs
kötelezettségébe tartozó 15. éves idıtartamra vonatkozó Gördülı Fejlesztési Terv
elkészítésével a település víziközmővét üzemeltetı DRV Zrt. –t (8600 Siófok,
Tanácsház u. 7.) bízza meg.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Határidı: 2014. augusztus 14.
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 4 igen szavazattal a következı határozatot
hozta:
73/2014. (VIII.14.) Kt. határozat
Kaposmérı Községi Önkormányzat képviselı-testülete úgy határozott, hogy a 2011. évi
CCIX. törvény (Vksztv.) 11. § rendelkezései alapján az ellátásért felelıs
kötelezettségébe tartozó DRV Zrt. által elkészített 15 éves idıtartamra szóló Gördülı
Fejlesztési Tervet
a.) a szennyvíz ágazatra vonatkozóan elfogadja;
b.) az ivóvíz ágazatra vonatkozóan az alábbi módosítással elfogadja:
- 2021. és a 2027. évekre tervezett felújítások felcserélésével
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Határidı: 2014. augusztus 14.
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 4 igen szavazattal a következı határozatot
hozta:
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74/2014. (VIII.14.) Kt. határozat
Kaposmérı Községi Önkormányzat képviselı-testülete úgy határozott, hogy a DRV Zrt.
által elkészített és az ellátásért felelıs által jóváhagyott 15. éves idıtartamra szóló
Gördülı Fejlesztési Terv Magyar Energetikai és Közmő-szabályozási Hivatal részére
történı megküldésére a település víziközmővét üzemeltetı DRV Zrt.-t (8600 Siófok,
Tanácsház u. 7.) bízza meg.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Határidı: 2014. augusztus 14.

4.)

Délnyugat-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társuláshoz csatlakozás
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Tájékoztatta a képviselıket arról, hogy a Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás
elnökségi ülése megtárgyalta az esetleges bıvülés lehetıségét és az elnökség egyhangúan
támogatta azt. Már korábban a testületünk hozott határozatot a csatlakozási szándékáról,
hiszen azt a Mötv szabályai szerint 6 hónappal korábban meghozott testületi döntésen jelezni
kell. Így – szintén egy korábbi határozatnak megfelelıen – a tárgyalások is megkezdıdtek
azért, hogy 2014. október 1. napjától a Pelso-Kom Kft. végezhesse a hulladékszállítási
közszolgáltatást.
A képviselı-testület a napirendi pontot megtárgyalta.
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 4 igen szavazattal a következı határozatot
hozta:
75/2014. (VIII.14.) Kt. határozat
a) Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete kinyilvánítja csatlakozási
szándékát a Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társuláshoz.
b) Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Délnyugat Balatoni
Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodását elfogadja. A képviselıtestület a társulási megállapodás rendelkezéseit magára nézve teljes egészében
kötelezınek ismeri el, elfogadja a társulás céljait, továbbá a feladatok
megvalósításához ráesı költségvetési hozzájárulást biztosítja.
c) A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulási tanácsban az
önkormányzatot képviselje.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Határidı: 2014. augusztus 14.

A polgármester javaslatára a képviselı-testület 4 igen szavazattal a következı határozatot
hozta:
76/2014. (VIII.14.) Kt. határozat
Kaposmérı Községi Önkormányzat képviselı-testülete úgy határozott, hogy elkülönített
számlát nyit területbérlet, rekultiváció címen a 350 Ft-os rekultivációs díj érdekében
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történı elkülönítésre a 67/2014 (VII. 08.) Kt. határozat szerint elfogadott szerzıdésbıl
befolyt összeg elkülönítésére.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Határidı: 2014. augusztus 14.

5.)

Bokréta Óvoda pedagógiai munkájának értékelése
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Tájékoztatást adott a Bokréta Óvoda vezetıje által megküldött dokumentumról, melyben az
Óvodavezetı Asszony az intézményben folyó pedagógiai munkát értékelte. A leírás a testületi
tagok részére megküldésre került.
A képviselı-testület a napirendi pontot megtárgyalta.
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 4 igen szavazattal a következı határozatot
hozta:
77/2014. (VIII.14.) Kt. határozat
Kaposmérı Községi Önkormányzat képviselı-testülete úgy határozott, hogy a Bokréta
Óvoda pedagógiai munkájának értékelését a 2013/14-es nevelési évrıl jóváhagyja.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Határidı: 2014. augusztus 14.

6.)

KEOP pályázatról tájékoztatás
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Tájékoztatást adott arról, hogy a napirendi pontban írt pályázati konstrukció hozzájárul a helyi
költségvetési szervek energia-takarékosság, - hatékonyság fokozására irányuló
beruházásainak megvalósításához, vissza nem térítendı támogatás formájában. Kizárólag
közvilágítás energiatakarékos átalakítását célzó beruházások támogathatóak. Támogatás
formája: Vissza nem térítendı támogatás. Támogatás intenzitása: 100%
A képviselı-testület a napirendi pontot megtárgyalta.
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 4 igen szavazattal a következı határozatot
hozta:
78/2014. (VIII.14.) Kt. határozat
Kaposmérı Községi Önkormányzat képviselı-testülete úgy határozott, hogy
felhatalmazza a polgármestert az „épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás
energiatakarékos átalakítása korszerősítésére” KEOP-os pályázat beadásához szükséges
elıkészítı tevékenységek elvégzésére és a pályázat benyújtására.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Közremőködik: dr. Mészáros Renáta jegyzı
Határidı: 2014. augusztus 31.
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Prukner Gábor polgármester
Tájékoztatást adott arról, hogy van egy másik KEOP azonosítójú (KEOP-5.5.0/B/12-20130023) elnyert pályázata is az önkormányzatnak, mely Támogatási Szerzıdésének
megkötéséhez hiánypótlást kapott az önkormányzat. Ezért a mellékleten kiküldött
tüzelıanyag szállítási szerzıdés került elkészítésre és beterjesztásre.
A képviselı-testület a napirendi pontot megtárgyalta.
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 4 igen szavazattal a következı határozatot
hozta:
79/2014. (VIII.14.) Kt. határozat
Kaposmérı Községi Önkormányzat képviselı-testülete úgy határozott, hogy a melléklet
szerinti KEOP-5.5.0/B/12-2013-0023 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan a
Kaposmérıi Közszolgáltatási Kft.-vel kötendı - melléklet szerinti - Tüzelıanyag
szállítási szerzıdést jóváhagyja.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Határidı: 2014. augusztus 14.

7.)

Helyi Választási Bizottság és Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak,
póttagjainak valamint Szavazatszámláló Bizottság póttagjainak megválasztásáról
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Tájékoztatást adott arról, hogy a helyi választási bizottságok választott tagjainak megbízatása
a következı általános választásra létrehozott választási bizottság alakuló üléséig tart. A
Magyar Köztársaság elnöke az önkormányzati képviselık és polgármesterek, valamin a
nemzetiségi önkormányzati képviselık általános választását 2014. október 12. napjára tőzte
ki. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 23. § alapján a Helyi Választási
Bizottság három tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselı-testülete
az önkormányzati képviselık és polgármesterek általános választásának kitőzését követıen,
legkésıbb a szavazás napja elıtti 42. napon választja meg. Személyükre a helyi választási
iroda vezetıje tesz indítványt. A fenti jogszabály alapján kérte a Tisztelt Képviselı-testületet,
hogy a határozati javaslatban szereplı személyeket Kaposmérı községben a Helyi Választási
Bizottság és Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak, illetıleg
Szavazatszámláló Bizottság póttagjainak válassza meg.
A képviselı-testület a napirendi pontot megtárgyalta.
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 4 igen szavazattal a következı határozatot
hozta:
80/2014. (VIII.14.) Kt. határozat
Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy
a.) a Helyi Választási Bizottsági tagjainak és póttagjainak az alábbi személyeket
választja meg:
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Tagok: dr. Horváth János Sándor Kaposmérı, József A. u. 1.
Szabó Istvánné Kaposmérı, Dózsa Gy. u. 61.
Marics Gáborné Kaposmérı, József A. u. 8.
Póttagok: Sándor Istvánné Kaposmérı, Dózsa Gy. u. 15/a.
Béres József Kaposmérı, Vörösmarty u. 27.
b.) a Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak az alábbi
személyeket választja meg:
Tagok: Váci Sándorné Kaposmérı, Vörösmarty u. 8.
Paréjné Nagy Ágnes Kaposmérı, Vörösmarty u. 24.
Fehér Gyöngyi Kaposmérı, Berzsenyi u. 5.
Póttagok: Horváthné Földes Éva Kaposmérı, Kossuth u. 4.
Ambrus Györgyné Kaposmérı, Dózsa Gy. u. 59.
c.) a Szavazatszámláló Bizottság póttagjainak az alábbi személyeket választja meg:
Tagok: Pálfi Istvánné Kaposmérı, Hunyadi u. 62.
Vajay Katalin Kaposmérı, Rákóczi u. 123.
Felelıs: dr. Mészáros Renáta jegyzı/HVI vezetı
Határidı: 2014. augusztus 14.

8.)

Egyebek
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

- mőfüves pálya építése
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy az MLSZ által kiválasztott kivitelezı várhatóan augusztus végén átveszi a
területet, mely után megindulhatnak a kivitelezési munkálatok.
A képviselı-testület a tájékoztatást elfogadta.

- téglagyári gödör
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a téglagyári terület tulajdonosa megkereste az önkormányzatot, hogy a terült
feltöltésében együttmőködne az önkormányzatnak, illetve a kıtörés mőködtetését átadná az
önkormányzat részére.
A képviselı-testület a tájékoztatást elfogadta.

- települési értéktár
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Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a települési értéktárba felvett helyi értékekrıl kiadvány készül, melyben
bemutatásra kerülnek a nevezetességeink képekkel együtt.
A képviselı-testület a tájékoztatást elfogadta.

- választások
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy az októberi választásokra a jövı hét hétfıjén (18.-án) adja ki hirdetményét a
jegyzı, hogy hány ajánlást kell összegyőjteni. Az ajánlóíveket augusztus 25.-tıl a Helyi
Választási Irodában át lehet venni.
A képviselı-testület a tájékoztatást elfogadta.

- programok
Prukner Gábor polgármester
Tájékoztatást adott arról, hogy augusztus hónapban két érdekes programon is részt vehetnek
az érdeklıdık. Az egyik augusztus 24.-én rendezett MérıMaraton Túra lesz, melyre csapatok
jelentkezését várják a szervezık. A másik program egy nyár záró koncert és buli lesz
augusztus 29.-én a Faluház elıtti téren. Itt a Bel-Canto nevő zenekar ad mősort, amit retro
disco követ. Mindegyik programja szeretettel várjuk a lakosságot és az érdeklıdıket.
A képviselı-testület a tájékoztatást elfogadta.
A képviselı-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a tájékoztatást elfogadta.
A polgármester megköszönte a képviselı-testület munkáját, és az ülést bezárta.

k.m.f.

dr. Mészáros Renáta
jegyzı

Prukner Gábor
polgármester

Pap József
jegyzıkönyv-hitelesítı
alpolgármester
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