JEGYZŐKÖNYV
Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2011. június 20-án megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Prukner Gábor polgármester
Pap József alpolgármester
Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselő
Harangozó Csaba képviselő
Kiss Ervin képviselő
Miovecz János képviselő

Meghívottként tanácskozási joggal: Simonné dr. Mészáros Renáta körjegyző
Az ülésről előzetes bejelentéssel Berecz Pál képviselő távolmaradt.
Jegyzőkönyvvezető: Müller Ágnes
Prukner Gábor polgármester köszöntötte a képviselő-testületi tagokat, a hivatal dolgozóit.
Megállapította, hogy a rendkívüli testületi ülés összehívása az SZMSZ-ben rögzítetteknek
megfelelően történt. A képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek 5 igen szavazattal, 1
tartózkodással dr. Árva-Lóky Zsófia képviselőt választotta.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület egyhangúan a következő napirendi pontot
tárgyalta:
NAPIREND
1.)

KEOP – 2011-4.2.0-A megjelölésű pályázat beadásáról döntés
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

2.)

Az iskolaépület tetőfelülete egy részének bérbeadása megújuló energiaforrások
hasznosítása céljából
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

3.)

Környezetvédelmi Alap létrehozása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

4.)

Egyebek
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Harangozó Csaba képviselő
Elmondta, hogy nem talált a kiküldött anyagban előterjesztéseket, és azt szeretné, hogy
legközelebb legyenek már előterjesztések.

1.)

KEOP- 2011.4.2.0-A megjelölésű pályázat beadásáról döntés
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy megjelentek az energetikai pályázatok, melyek nagyon népszerűek, de
Kaposmérőnek jelenleg nem áll módjában erre pályázni a következő 2 évben. Találtak egy
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befektetőt aki finanszírozná a pályázathoz szükséges önerőt és az önkormányzatnak kellene
biztosítani a napkollektorokhoz szükséges felületeket. Részletesen tájékoztatta a képviselő-testület
tagjait a pályázatról. Elmondta, hogy energetikusokkal megvizsgálták az épületeket, az iskolát, az
óvodát, az önkormányzat épületét illetve a tornatermet. A pályázat két részből áll. Egyik részét a
pályázatnak az önkormányzat nyújtaná be, a másik részében pedig a plusz energia termelődés
miatt, pedig a felület bérbe adása lenne Ez első 8 évben az ezzel keletkezet megtakartítás75 %-át a
befektető vinné el. 8. év után az önkormányzat és a befektető 50-50%-ba részesülne
megtakarításból. Ezek csak tervezett díjtételekkel van kiszámítva. Ez egy 30 éves projekt, a
pontos végét nem lehet tudni
Miovecz János képviselő
Megkérdezte, hogy hogyan lesznek a napkollektorok beépítve a tetőszerkezetbe.
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a tetősíkba építik be és ez nem nagyon látszódik majd.
Kiss Ervin képviselő
Megkérdezte, hogy ezt a napkollektorokat elbírja e majd a tetőszerkezetek.
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy ezt majd meg kell vizsgálni a tető állapotát, de most csak annyiban kell dönteni,
hogy beadják-e ezt a pályázatot.
Harangozó Csaba képviselő
Elmondta, hogy véleménye szerint nem kellene az összes felületünket bérbe adni, mert ha lesz rá
lehetősége az önkormányzatnak, akkor lehet, hogy ő is pályázni akar.
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy vannak olyan felületek, amit nem vettek figyelembe ilyen az orvosi rendelő
illetve a faluház teteje.
Nyúl Gyula stratégia befektető
Elmondta, ha nem bírja a tetőszerkezet a napkollektorokat akkor természetesen nem valósul meg a
beruházás. Az iskolánál csak akkor lehetne újra pályázna, ha hűtű-fűtű rendszert építenek ki. A
pályázat beadása azért szükséges, mert 2013-ra elfogynak az állami támogatásosok.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta a pályázat beadás lehetőségét, és a beadással
egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
112/2011. (VI.20.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a KEOP-20114.2.0-A Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítésére megújuló
energiaforrásokkal című pályázatot benyújtja. A pályázati támogatás önerő részét a 2011.
évi költségvetésében az önkormányzat biztosítja. A mellékletként benyújtandó szerződések,
nyilatkozatok aláírására, továbbá a kapcsolódó ügyek intézésére felhatalmazza a képviselőtestület a polgármestert.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. augusztus 31.
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2.) Az iskolaépület tetőfelülete egy részének bérbeadása megújuló energiaforrások
hasznosítása céljából
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Bérleti rendszer azért került beépítésre a pályázatban, mert a pályázatban kikötötték, hogy csak
akkora felülettel lehet csak pályázni, amely biztosítja az épület villamos energiáját, de mivel ezek
a felületek több energiát tudnak termelni, ezért a plusz felületeket bérbe adná az önkormányzat.
Harangozó Csaba képviselő
Megkérdezte, hogy 1.100.000 Ft lesz a bérleti díja a felületek bérbeadásának.
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy az önkormányzatnak éves megtakarítása 4.417.600 Ft 25%-a lesz. Elmondta,
hogy ha több energiát termelnek, mint ami szükséges akkor a különbözet árát az E.ON kifizeti.
Harangozó Csaba képviselő
Elmondta, hogy szerinte a bérleti szerződésben kerüljön bele az is hogy mekkora felület lesz
bérbe adva.
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy ha a tetőt kár éri a napkollektorok szerelésénél, akkor azt a befektetőt terheli.
Nyúl Gyula stratégia befektető
Elmondta, hogy a bérleti szerződés feltétele a pályázat megnyerése.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
113/2011. (VI.20.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felhatalmazza a
polgármestert, hogy a Hunyadi János Általános Iskola iskolaépület tetőfelelete egy részének
bérbeadásának – melléklet szerinti - bérleti szerződését – az elhangzott módosításokkal –
aláírja és azzal kapcsolatos intézkedéseket megtegye.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. augusztus 31.

3.)

Környezetvédelmi Alap létrehozása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait arról, hogy a Környezetvédelmi Alap a KEOP-6.1.0 a
fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok
(szemléletformálás, informálás, képzés ) című pályázat feltétele.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta a Környezetvédelmi Alap létrehozásával
egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta:
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Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2010.(VII.1.) rendelete
az önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozásáról
(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4.)

Egyebek
a) Közbeszerzés a KEOP pályázatra
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Nyúl Gyula stratégia befektető
Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait arról, hogy az egyszerű közbeszerzési eljárásra, a pályázat
kivitelezésére 3 ajánlattevő cég jelentkezet. Részletesen tájékoztatta a képviselő-testület tagjait a 3
cég munkájáról.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
114/2011. (VI.20.) Kt. határozat
A Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a KEOP2011-4.2.0-A számú pályázat keretében „Napelemes rendszer kiépítése Kaposmérő
Önkormányzatánál” című a kbt.251§(2) bekezdése szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli,
feltételes egyszerű közbeszerzési eljárásához készült ajánlattételi felhívására érkezett, a
KLNSYS Kft. által benyújtott ajánlatot fogadja el, amennyiben a fenti pályázaton
támogatást nyer az önkormányzat. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére, nyilatkozatok aláírására.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. augusztus 31.

b) Beruházások
Prukner Gábor polgármester
Részletesen tájékoztatta a képviselő- testület tagjait arról, hogy az önkormányzat jelenleg hogy áll
a beruházásokkal. A hivatal épületének felújításával, a Szociális Alapszolgáltatási Központ
felújításával, Piac kiépítésével, belvíz pályázattal illetve a szennyvíz pályázattal.

c) Hunyadi János ÁMK létszámának pontosítása
(Előadó: Miovecz János képviselő)

Miovecz János képviselő
Részletesen tájékoztatta a képviselő-testület tagjait az előterjesztéséről. Elmondta, hogy egy év
múlva amikor elkészül a művelődési ház akkor a könyvtár visszakerülne a faluházba és ott 8
órában dolgozna egy könyvtáros, de ő július 1-től végzi majd az iskolatitkár feladatát. Ezért a
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technikai személyzet létszámát 1 fővel kellene emelni, hogy egy év múlva a költöztetés után ne
legyen semmilyen probléma. Akit át szeretne venni jelenleg a központban dolgozik iskolatitkárszemélyzetisként.
Harangozó Csaba képviselő
Elmondta, hogy ez majd csak egy év után jelentene ez problémát, jelenleg ez nem aktuális.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal a következő határozatot
hozta:
115/2011. (VI.20.) Kt. határozat
A Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2011. július
1-től a Hunyadi János Általános Művelődési Központ – határozatlan idejű kinevezéssel
foglalkoztatottainak – létszáma az alábbiak szerint alakul:
- iskola pedagógus 21.5 fő,
- technikai dolgozó 4.5 fő,
- óvónő 8 fő,
- dada 2 fő.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetést módosító
rendelet mellékletébe a Hunyadi János Általános Művelődési Központ létszámkeretét 2011.
II. félévre vonatkozóan a költségvetési rendeletbe építse be.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. augusztus 31.

d) Művészeti oktatás térítési díja
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a művészeti oktatásban a tanárokkal egyeztetve változásokat kellene elfogadni.
Az első szak után a térítési díjak emelkednének a leírt módon, második szak után illetve azoknak,
akik nem itt tanulnak, 12.000 Ft tandíjat kellene fizetni.
A képviselő-testület az önkormányzat művészeti oktatás térítés díjáról szóló rendelet-tervezetet
megtárgyalta, a rendelet megalkotásával egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
rendeletet alkotta:
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2010.(VII.1.) rendelete
a Hunyadi János Általános Iskola és Napköziotthonos Óvodában fizetendő térítési díjak
megállapításáról szóló 5/2007. (IV.21.) rendelet módosításáról.
(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5

e) Ravatalozó épületének lefestése
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a temető kerítésének kifestésére összegyűlt adományból 89.000 Ft. maradt, és ezt
az összeget fel lehetne használni a ravatalozó lefestésére, melyet a közmunkások készítenék el.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
116/2011. (VI.20.) Kt. határozat
A Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
temetőkerítés építésére adományozott, 11743002-15397627-02130000 alszámlán összegyűjt
összegből fel nem használt 89.876 Ft-ot a ravatalozó faszerkezet falújítására fordítja. A
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a felújítással kapcsolatos
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. augusztus 31.
A polgármester megköszönte a képviselő-testület munkáját, az ülést bezárta.
k.m.f.

Simonné dr. Mészáros Renáta
körjegyző

Prukner Gábor
polgármester

Dr. Árva-Lóky Zsófia
jegyzőkönyv-hitelesítő
képviselő
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