JEGYZŐKÖNYV
Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2011. december 13-án megtartott soron következő üléséről.
Jelen vannak: Prukner Gábor polgármester
Pap József alpolgármester
Harangozó Csaba képviselő
Berecz Pál képviselő
Kiss Ervin képviselő
Miovecz János képviselő,
Meghívottként tanácskozási joggal: Simonné dr. Mészáros Renáta körjegyző
Az ülésről előzetes bejelentéssel dr. Árva-Lóky Zsófia távolmaradt.
Jegyzőkönyvvezető: Müller Ágnes
Prukner Gábor polgármester köszöntötte a képviselő-testületi tagokat, a hivatal dolgozóit és a televízió
nézőit. Megállapította, hogy a soron következő testületi ülés összehívása az SZMSZ-ben rögzítetteknek
megfelelően történt. A képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással
Kiss Ervin képviselőt választotta.
A polgármester javasolta, hogy a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat tárgyalja a képviselőtestület. Javaslatára a képviselő-testület egyetértett, egyhangúlag a következő napirendi pontokat
tárgyalta:

NAPIREND
1.) A polgármester két ülés közötti tevékenységéről, átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről
és a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
2.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelés helyi közszolgáltatásról szóló
21/2004.(XII.4.) rendelet módosítása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
3.) A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról szóló 11/2003.(XII.16.) számú
rendelet módosításáról
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
4.) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 12/2003.(XII.16.) számú rendelet módosításáról
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
5.) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről szóló
12/2006.(XII.1.) számú rendelet módosításáról
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
6.) TIOP 3.5.1-091-2009-0012 Szociális alapszolgáltatási központ kialakítása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
7.) Egyebek
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
8.) Zárt ülés
- Szociális ügyek
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
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1.) A polgármester két ülés közötti tevékenységéről, átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről és
a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a két ülés közötti tevékenységéről szóló beszámoló, az átruházott hatáskörben tett
intézkedések illetve a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok írásban el lett küldve a képviselő
testületi tagoknak, és akinek kérdése van ezzel kapcsolatban, felteheti.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a polgármester átruházott hatáskörben tett
intézkedéseiről, a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolóját a két ülés közötti tevékenységéről
szóló beszámolót elfogadta.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
194/2011. (XII.13.) Kt. határozat
a.) Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester két ülés közötti
tevékenységéről szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi.
b.) Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi.
c.) Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben
hozott intézkedéseit jóváhagyólag tudomásul veszi.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. december 13.

2.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
21/2004.(XII.4.) rendelet módosítása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
Prukner Gábor polgármester
Ismertette a szilárdhulladék szállítás 2012 évi tervezett díjtételeit. Elmondta, hogy nagyon magasnak
tartja az emelés mértékét. Elmondta, hogy a KVG Zrt. 299 Ft-ot kérne a közszolgáltatás tervezet
díjbevételként, mely az ÁFA-t nem tartalmazza, de ő a 240 Ft-ot javasolja. Javasolja, hogy a képviselőtestület ne fogadja el a KVG Zrt. árajánlatát. Elmondta, hogy a lakosság kommunális adóját hozzá kell
majd igazítani a szemétszállítási díjhoz. Elmondta, hogy Kaposújlak 245 Ft + ÁFA-t gondolják ezért a
közszolgáltatásért.
Harangozó Csaba képviselő
Megkérdezte, hogy mikor jár le a KVG Zrt-vel kötött koncessziós szerződés. Elmondta, hogy ha a KVG
Zrt. nem tudja a szemétszállítást a közszolgáltatási díjból megoldani, akkor előfordulhat, hogy pótdíjat
kér majd a vállalat.
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a szerződés egy év múlva jár majd le.
Miovecz János képviselő
Elmondta, hogy az idei árakhoz képest 42 %-os lenne a díjemelkedés. Ő ezt soknak tartja, 10 %-os
emelkedést megfelelőnek tartana, ráadásul jövőre az ÁFA is emelkedni fog 2%-kal.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a polgármestert további tárgyalás folytatásával
bízza meg.
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A képviselő-testület a polgármester javaslatára a napirendi pont lezárásaként 5 igen szavazattal, 1nem
szavazattal a következő határozatot hozta:
195/2011. (XII.13.) Kt. Határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
hulladékszállítási díj tárgyában egyeztető tárgyalást kezdeményezzen a szolgáltatóval. A képviselőtestület 240.- Ft/ürítés + ÁFA díjat tud támogatni.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. december 31.

3.) A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról szóló 11/2003. (XII.16.) számú
rendelet módosításáról
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
Prukner Gábor polgármester
Ismertette az ivóvíz szolgáltató 2012 évi tervezett díjtételeit. Elmondta, hogy a díjtételeknél 4 %-os
emelkedés menne végbe, ugyanakkor a koncessziós díj pedig nem változna a 2011-es évhez képest
jövőre. Lakosságnál 416 Ft + 27 % Áfa, azaz 528 Ft/bekötés/hó alapdíj 176 Ft/m3 + 27 % Áfa, azaz 223
F/m3, amely 100 Ft +27 %, azaz 127 Ft koncessziós díjat tartalmaz. Még a Közületeknél 416 Ft+ 27%
Áfa, azaz 528 Ft/bekötés/hó alapdíj + 643 Ft/m3 + 27 % Áfa, azaz 816 Ft/m3, amely 100 Ft + 27 %, azaz
127 Ft koncessziós díjat tartalmaz. Elmondta, hogy a közüzemi törvény jövőre változni fog.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért
fizetendő díjakról szóló 11/2003.(XII.16.) rendelet módosításával egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő rendeletet
alkotta:
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2011. (XII. 15.) rendeletét
a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról szóló 11/2003.(XII.16.) számú
rendelet módosításáról.
(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4.) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 12/2003.(XII.16.) számú rendelet módosításáról
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
Prukner Gábor polgármester
A kommunális adó mértékének emelését indokolja, hogy az önkormányzat által fizetett hulladékszállítási
díj mértéke emelkedik. Ezen felül az önkormányzatnak egyéb közüzemi kiadásai is van, pl. közvilágítás,
amit finanszírozni kell.
A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, a magánszemélyek kommunális adójáról szóló
12/2003 (XII.16.) sz. rendelet módosításával, a kommunális adó 15.000.- Ft/év/ingatlan összegre történő
emelésével, a zártkerti ingatlanok esetében 5.000.- Ft/év/ingatlan összegben egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta:
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Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2011.(XII.15.) rendeletét
a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 12/2003 (XII.16.) sz. rendelet módosításáról.
(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5.) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről szóló
12/2006.(XII.1.) számú rendelet módosításáról
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a piaci árak, az infláció emelkedése miatt indokolt a komfortos lakások bérleti díjának
2012. január 1. napjától történő további emelése. Az összkomfortos és komfortos komfortfokozatú
lakások között Kaposmérőben annyi csak a különbség, hogy az összkomfortos lakásokban központi fűtés,
komfortos lakásokban egyedi gázkonvektor van. Javasolja, hogy a bérleti díj 4,2 %-kal emelkedjenek. Az
összkomfortos lakás esetén 420,- Ft/m2/hó, a komfortos lakás esetén 260,- Ft/m2/hó legyen a bérleti díj.
A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem
lakás célú helyiségek bérletéről szóló 12/2006.(XII.1.) számú rendelet módosításával egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta:
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2011.(XII.15.) rendeletét
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről szóló
12/2006.(XII.1.) számú rendelet módosításáról.
(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

6.) TIOP 3.5.1-091-2009-0012 Szociális alapszolgáltatási központ kialakítása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft-től 2011. november 25-én megkapta az
önkormányzat az értesítést, hogy hozzájárultak a TIOP-3.5.1-09/1/2009-0012 azonosítószámú pályázat
módosításához, azaz a Kaposmérő, Hunyadi utca 5. szám alatti régi orvosi szolgálati lakásból egy korábbi
engedélyezett tervek alapján a Szociális Alapszolgáltatási Központ kialakítható. A támogatás mértéke
bruttó 38.317.621,- Ft.
Harangozó Csaba képviselő
Megkérdezte, hogy miért nem olcsóbb az, ha egy teljesen új épület lenne felépítve a Szociális
Alapszolgáltatási Központnak, mint az hogy, ha egy régi épület lesz átalakítva.
Prukner Gábor polgármester
Megkérdezte, hogy mit kellene akkor a régi épülettel kezdeni, mert a Hunyadi u. 5. szám alatt lévő orvosi
rendelő lassan tönkre megy.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta.
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A polgármester javaslatára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással a
következő határozatot hozta:
196/2011. (XII.13.) Kt. Határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, a TIOP3.5.1-09/1/2009-0012 azonosítószámú pályázat megvalósíthatósága érdekében szükséges pénzügyi
és egyéb feladatok elvégzésére, szerződések kötésére, nyilatkozatok megtételére.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. december 31.

7.) Egyebek
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
a) Munka és Tűzvédelmi Társulás 2011. évi beszámolója
Prukner Gábor polgármester
Részletesen ismertette a Munka és Tűzvédelmi Társulás 2011. évi beszámolóját. Elmondta, hogy 233
tagja volt a Társulásnak ezen belül 144 önkormányzati hivatal, továbbá tájékoztatott arról is, hogy mire
terjednek ki a Társulás feladatai.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
197/2011. (XII.13.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Munka és Tűzvédelmi Társulás 2011.
évi beszámolóját jóváhagyólag tudomásul veszi.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. december 13.

b) Mikle és Társa Könyvvizsgáló Kft.
Prukner Gábor polgármester
Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait arról, hogy Mikle Vilmosné segítségét kéri, hogy a Kaposmenti
Közoktatási Társulásból való kiválással kapcsolatos elszámolásokat ellenőrizze és az intézmény által
elkészített elszámolások javításában működjön közre.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
198/2011. (XII.13.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Mikle és Társa
Könyvvizsgáló Kft (Kaposvár, Léva u. 14. Mikle Vilmosné könyvvizsgálót) részére 40.000 Ft-ot
biztosít a 2011. évi költségvetésében. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az összeg
11600006-00000000-02607562 számú számlára történő átutalására.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. december 31.
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Prukner Gábor polgármester
Ismertette a könyvvizsgálói feladatok ellátásáról szóló szerződést. Javasolta, hogy a képviselő-testület
hatalmazza fel a szerződés aláírására.
Harangozó Csaba képviselő

Elmondta, hogy régebben készült az önkormányzat 2010. éves módosított pénzügyi jelentése,
melyből két tétel kimaradt. Kérte, hogy ezek a tételek kerüljenek korrigálásra, de eddig még nem
történt meg.
A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalja, a könyvvizsgálóval kötendő szerződéssel egyetért
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
199/2011. (XII.13.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat
2011. évre vonatkozó éves beszámolójának könyvvizsgálatával és arról könyvvizsgálói vélemény
kibocsátásával Mikle és Társa Könyvvizsgáló Kft-t (Kaposvár, Léva u. 14. Mikle Vilmosné
könyvvizsgálót) bízza meg 280.000,-Ft+75.600,-Ft áfa, azaz bruttó 355.600,-Ft díjért. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, a könyvvizsgálói díjat a képviselőtestület a költségvetésében biztosítja.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. december 31.
c) Iskola és óvoda létszám kialakítása
(Előadó: Miovecz János képviselő)
Miovecz János képviselő
Részletesen ismertette a testületi tagokkal az előterjesztést. Elmondta, hogy jövő évben nem tudni
biztosan, hogy milyen közcélú foglalkoztatások lesznek. Elmondta, hogy az a tapasztalat, hogy olyan
esetekben, amikor az intézményekben közmunkások segítségét kérték, nem voltak teljesen megelégedve
velük. A főállású munkaerő munkájával sokkal jobban meg vannak elégedve. Az óvodában az állandóság
fontos. A technikai személyzet számát egy takarítónő felvételével kellene növelni.
Harangozó Csaba képviselő
Elmondta, hogy véleménye szerint az előterjesztések ütik egymást. Ez egyik előterjesztésben dolgozók
felvételéről van szó, míg a másik előterjesztésben elbocsátásról.
Prukner Gábor polgármester
Véleménye szerint ezt a napirendi pontot el kellene napolni januárra, mert akkor már többet tudnak majd
a közmunka programról. Jelenleg el tudják a feladatokat látni a dolgozókkal.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartozódással következő határozatot
hozta:
200/2011. (XII.13.) Kt. határozat
Kaposmérő Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete, úgy határozott, hogy a Hunyadi János
Általános Művelődési Központ iskolai intézményegységében a takarítói valamint az óvodai
intézményegységben a dajkai személyzetének létszámkeret módosítását elnapolja.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. január 31.
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d) Általános Művelődési Központ létszámcsökkentése
Prukner Gábor polgármester
Részletesen ismertette a napirendi pontot. A várhatóan a 2012-es év megszorításokat fog jelenteni az
önkormányzatoknak és intézményeinek. Lehetőség lesz állami támogatással foglalkoztatni „közhasznú,
közcélú” szakdolgozókat az óvodában. A gyerekeket hátrány nem érné, mivel szakképzett óvónők látnák
el továbbra is a feladatot, azonban az intézménynek jelentős megtakarítást jelente, ha két óvónő
foglalkoztatására támogatással kerülne sor. Az intézményvezető javaslatára, amennyiben a képviselőtestület is egyetért vele a Bokréta Óvoda Tagintézmény szakdolgozói létszámát 8 főről 6 főre kellene
csökkenteni.
Harangozó Csaba képviselő
Megkérdezte, hogy ez konkrétan hány óvónő elbocsátását jelentené.
Miovecz János képviselő
Elmondta, hogy az elbocsátás egy óvónőt érintene.
Harangozó Csaba képviselő
Véleménye szerint nem kellene olyan óvónőt elbocsátani, akit szeretnek a gyermekek.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 nem szavazattal következő
határozatot hozta:
201/2011. (XII.13.) Kt. határozat
Kaposmérő Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete, úgy határozott, hogy
a.)
Kaposmérő Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
önkormányzat költségvetési szervénél Hunyadi János Általános Művelődési Központ létszámkeretét
38 főről 36 főre csökkenti.
Az óvodai szakfeladaton 2 fő óvónő álláshelye szűnik meg.
b.)
Az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag
megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás,
feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak – munkaviszonyban töltött ideje
folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetőség.
c.)
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat
létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
d.)
Az önkormányzat létszámkerete 64 főről 62 főre változik.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. december 31

e) Szociális szakember képzése
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete korábban már egyeztetett a
TÁMOP-5.1.1-11/1/A pályázatról, mely most kiírásra került. Csak azok a kistérségek részesülhetnek
támogatásban, melyek a kiírásban illeszkedő projektterve szerepel a 2010. január 1-i LHH zsűri által
jóváhagyott projektcsomagokban. Ennek értelmében Kaposmérő község benyújthatja a pályázatát. A
támogatottság 100%-os lenne.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal következő határozatot hozta:
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202/2011. (XII.13.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, pályázatot nyújt be a
TÁMOP-5.1.1-11/1/A kódszámú kiírásra. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtásához és lebonyolításához szükséges intézkedések elvégzésére, szerződések
megkötésére.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. január 31.

f) CWS Kft. kérelme
Prukner Gábor polgármester
Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait Kft. kérelméről. Elmondta, hogy a hetesi 062/1 és a 062/2 hrsz-ú
ingatlanokon felépített hulladéklerakó tulajdonjog bejegyzése az ingatlan-nyilvántartásban nem készült el.
Ez a terület 5 önkormányzat tulajdonában van és kérik az önkormányzatok hozzájárulását, hogy be tudják
jegyezni az építményt.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal következő határozatot hozta:
203/2011. (XII.13.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a CWS Kft. kérelemét
elfogadja, a hetesi 062/1 és a 062/2 hrsz-ú ingatlanon felépített hulladéklerakó tulajdonjogának az
ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzéséhez hozzájárul. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a hozzájáruló nyilatkozat és az ehhez szükséges dokumentáció és okirat aláírására.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. december 31.

g) Felhívás
Prukner Gábor polgármester
Tájékoztatta a lakosságot, hogy december 17-én adventi vásár lesz a faluházban. Mindenkit szívesen
látnak. Továbbá tájékoztatta a lakosságot, hogy december 16-án a tornaterembe lakossági fórum lesz a
szennyvíz beruházással kapcsolatban.
A polgármester megköszönte a képviselő-testület munkáját, az ülést bezárta.
k.m.f.

Simonné dr. Mészáros Renáta
körjegyző

Prukner Gábor
polgármester

Kiss Ervin
jegyzőkönyv-hitelesítő
képviselő
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