JEGYZİKÖNYV
Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
2012. november 22-én megtartott rendkívüli ülésérıl
Jelen vannak: Prukner Gábor polgármester
Pap József alpolgármester
dr. Kiss Attila képviselı
Miovecz János képviselı
Berecz Pál képviselı
Harangozó Csaba képviselı
dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı
Jegyzıkönyvvezetı: Simonné dr. Mészáros Renáta körjegyzı

Prukner Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket, a képviselı-testületi tagokat, a hivatal
dolgozóját. A képviselı-testület jegyzıkönyv-hitelesítınek 7 igen szavazattal, egyhangúan 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.)

KVG Zrt. 2013. évre vonatkozó hulladékszállítási díjkalkulációja
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

2.)

A magánszemélyek kommunális adójáról, szemétszállítási díj mértékérıl döntés
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

3.)

„Kadarkút-Nagybajomi
Kistérség
két
mikro
térségében
(Kaposmérı,
Kaposszerdahely) szociális területen dolgozó szakemberek továbbképzése” címő és
TÁMOP-5.1.1-55/1/A-2012 kódszámú pályázat ajánlati felhívásának eredményérıl döntés
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

4.)

Kéményseprı közszolgáltatási tevékenység beszámolójának, díjkérelmének elfogadása
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

5.)

Egyebek
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

6.)

Zárt ülés
- Szociális ügyek
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

1.) KVG Zrt. 2013. évre vonatkozó hulladékszállítási díjkalkulációja
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a KVG Zrt. megküldte díjkalkulációját. A díjak jóval magasabbak, mint az elızı évben, és
még változhatnak attól függıen, hogy a hulladékról szóló törvény jelenlegi formájában elfogadásra kerül-e.
A polgármester tájékoztatását a képviselı-testület tudomásul elfogadta.
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2.) A magánszemélyek kommunális adójáról, szemétszállítási díj mértékérıl döntés
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Tájékoztatta a testületi tagokat, hogy az elızı napirendi pontban tárgyalt szemétszállítás költségeire nem
nyújtott fedezetet a kommunális adó már a korábbi idıszakban sem, így a díjemelést követıen pedig jóval
megnövekedne az önkormányzat különbözetfizetési kötelezettsége is. Javasolta, hogy vagy kerüljön
szétválasztásra a kommunális adó és a szemétszállítás –a kommunális adó csökkentésével egyidejőleg
(3000.- Ft-ra) – vagy a kommunális adót 17.000.- Ft-ra lenne célszerő megemelni, mert erre ad lehetıséget a
jogszabály.
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet
módosította:

Kaposmérı Község Önkormányzata Képviselı-testületének
15/2012. (XII.1.) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 12/2003. (XII.17.) önkormányzati rendelet
módosításáról

(A rendelet pontos szövege e jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

3.) „Kadarkút-Nagybajomi
Kistérség
két
mikro
térségében
(Kaposmérı,
Kaposszerdahely) szociális területen dolgozó szakemberek továbbképzése” címő és
TÁMOP-5.1.1-11/1/A-2012 kódszámú pályázat ajánlati felhívásának eredményérıl
döntés
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a pályázati kiírásnak megfelelıen közbeszerzési eljárás került lefolytatásra az oktatás,
rendezvényszervezés és az ahhoz kapcsolódó feladatok ellátásának kivitelezésére. A beérkezett három
ajánlat közül a legolcsóbb ajánlat a Tinta Tanácsadó Kft. részérıl érkezett, ezért ezzel a céggel javasolta a
szerzıdés megkötését.
A képviselı-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a legalacsonyabb árat adó ajánlattevıvel történı
szerzıdéskötéssel egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı szerint
határozatot hozta:
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134/2012. (XI.22.) Kt. határozat
Kaposmérı Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a „Kaposmérı
Község Önkormányzatának a Kadarkút-Nagybajomi Kistérség két mikro térségében (Kaposmérı,
Kaposszerdahely) szociális területen dolgozó szakemberek továbbképzése címő és TÁMOP-5.1.111/1/A-2012-0004 kódszámú pályázati felhíváshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás” során a TINTA
Tanácsadó Kft. (1011 Budapest, Fı utca 37/B VI/1.) által adott nettó 19 750 000,- Ft, azaz
tizenkilencmillió-hétszázötvenezer forint összegő ajánlatot fogadja el. Ezt az összeget a2012. illetve a
2013. évi költségvetésében biztosítja. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
nyertes céggel a megbízási szerzıdést aláírja, és a kapcsolódó intézkedéseket megtegye.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Határidı: 2012. november 30.

4.) Kéményseprı közszolgáltatási tevékenység beszámolójának, díjkérelmének elfogadása
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Tájékoztatta a testületi tagokat a kéményseprı közszolgáltatás beszámolójáról és a díjairól. A napirendi
ponthoz hozzászólás, kérdés nem volt.
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet
módosította:

Kaposmérı Község Önkormányzata Képviselı-testületének
16/2012. (XII.1.) önkormányzati rendelete

a helyi kéményseprı ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl szóló 12/2004. (V.1.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet pontos szövege e jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

5.) Egyebek
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

-

rendezési terv módosítása

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a Római Katolikus Plébánia Hivatal részérıl kezdeményezett és a Virányi Építész Stúdió
által elkészített „Kaposmérı településrendezési tervének 4. sz. módosítása, az idevonatkozó jogszabályokban
elıírt 30 napos kifüggesztés határideje 2012. október 03-án lejárt. A kifüggesztés ideje alatt észrevétel nem
érkezett, így Kaposmérı Község Önkormányzatnak döntenie kell az érdekelt államigazgatási szervek
véleménye alapján javított település rendezési terv 4.sz.módosításának jóváhagyásáról.
A képviselı-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a rendezési terv módosításával egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı szerint
határozatot hozta:
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135/2012. (XI.22.) Kt. határozat
Kaposmérı Község Önkormányzat Képviselı-testülete jóváhagyja Kaposmérı Helyi Építési
Szabályzatáról szóló 1/2005. (III.02.) számú rendelet 4. számú módosítását.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Határidı: 2012. november 30.
-

Tulajdonrész vásárlásának felajánlása

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy Kaposújlak önkormányzata a szeméttelepben fennálló tulajdoni hányadát – ami 12% értékesíteni szeretné. Ezért elsısorban a tulajdonos társakat kereste meg a polgármester úr, hogy
nyilatkozzanak vételi szándékukról, vagy ha nem kívánnak élni az elıvásárlási jogukkal a tulajdonostársak,
akkor arról mondjanak le. Véleménye szerint errıl nem célszerő lemondani, mert amennyiben a késıbbiek
során vevı lesz a tulajdoni hányadra, akkor is eldöntheti majd a testület, hogy él-e az elıvásárlási jogával.
A polgármester tájékoztatását a képviselı-testület tudomásul elfogadta.

-

Arany János díj

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a Nemzeti Erıforrás Minisztériuma pályázatot írt ki a hátrányos helyzető tanulók Arany
János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzető,
tehetséges diákok továbbtanulását. A 2012-2013. évre 3 tanuló jelentkezett a programban való részvételre. A
képviselı-testület ez ezelıtti ülésen megtárgyalta, hogy kik a pályáznak erre a Programra.
A képviselı-testület a napirendi pontot megtárgyalta.
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı szerint
határozatot hozta:
136/2012. (XI.22.) Kt. határozat
Kaposmérı Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a Hátrányos Helyzető
Tanulók Tehetséggondozó Programjában történı részvételért Lucz Adrienn Roxána nyolcadik
évfolyamos tanulót (an: Nagy Judit, lakcím: 7521 Kaposmérı, Ebédvesztı 13.), Szerelem Valentin
nyolcadik évfolyamos tanulót (an: Gyarmati Edit, lakcím: 7521 Kaposmérı, Váci M. u. 4.) és Nagy
Krisztián nyolcadik évfolyamos tanulót (an: Lıczi Hajnalka, lakcím: 7521 Kaposmérı, Dózsa Gy. u.
17/a) egy alkalommal 15.000 Ft, azaz Tizenötezer forint összegben támogatja. A képviselı-testület
felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó intézkedések megtételére.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Határidı: 2012. november 22.

-

Szolgálati lakás bérlése

Prukner Gábor polgármester
Tájékoztatta a képviselı-testületi tagokat arról, hogy a Körjegyzıség egyik dolgozója Györgyné Horváth
Anikó ki szeretné bérelni a Hunyadi u. 9. szám alatti szolgálati lakást. Jelenleg Kaposváron él férjével, de el
szeretnének onnan költözni.
A képviselı-testület a napirendi pontot megtárgyalta.
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı szerint
határozatot hozta:

4

137/2012. (XI.22.) Kt. határozat
Kaposmérı Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a Kaposmérı,
Hunyadi u. 9. szám alatti ingatlant Györgyné Horváth Anikó (an.:Molnár Éva Gizella, szül. név:
Horváth Anikó, Szül. : Mosonmagyaróvár, 1985.11.10.) részére határozatlan ideig bérbe adja. A
képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a 11/2012 (VII.16.) önkormányzati rendelet alapján a
bérleti szerzıdés elkészítésére és aláírására.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Határidı: 2012. december 31.
A polgármester megköszönte a képviselı-testület munkáját, és az ülést bezárta.

k.m.f.

Simonné dr. Mészáros Renáta
körjegyzı

Prukner Gábor
polgármester

Harangozó Csaba
jegyzıkönyv-hitelesítı
képviselı
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