JEGYZİKÖNYV
Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
2014. november 27-én megtartott soron következı ülésérıl.
Jelen vannak: Prukner Gábor polgármester
Csordás Julianna képviselı
Harangozó Csaba képviselı
Kaponya Sándor képviselı
dr. Kiss Attila képviselı
Miovecz János képviselı
Pap József alpolgármester
Meghívottként tanácskozási joggal: dr. Mészáros Renáta jegyzı
Jegyzıkönyvvezetı: dr. Mészáros Renáta jegyzı
Prukner Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket, megválasztott képviselı-társait,
a hivatal dolgozóját és a megjelenteket. Megállapította, hogy az 7 tagú képviselı-testület 7
tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Jegyzıkönyv hitelesítınek dr. Kiss
Attila képviselıt javasolta megválasztani.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett a következı határozatot hozta:
132/2014. (XI.27.) Kt. határozat
Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy
jegyzıkönyv-hitelesítınek dr. Kiss Attila képviselıt választja.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Határidı: 2014. november 27.

határozott,

hogy

Prukner Gábor polgármester
Kérte, hogy a meghívóban szereplı napirendi pontokat egészítse ki a Képviselı-testület a
téglagyári gödör rekultivációjának és a kapcsolódó szerzıdés megtárgyalásával.
A képviselı-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következı határozatot hozta:

A képviselı-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, egyhangúan a következı határozatot
hozta:
133/2014. (XI.27.) Kt. határozat
Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy testületi
ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
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Napirend:
1.)

Tájékoztató a 2014. évi önkormányzati gazdálkodás ¾ éves helyzetérıl
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

2.)

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésérıl szóló 4/2014. (III. 14.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

3.)

2015. évi költségvetési koncepció elfogadása
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

4.)

Szociális célú tüzelıanyag támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati
rendelet megalkotása
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

5.)

Téglagyári gödör rekultivációja és a kapcsolódó szerzıdés megtárgyalása
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

6.)

Egyebek
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Zárt ülés
1.)

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat elbírálása
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

2.)

Szociális ügyek
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Határidı: 2014. november 27.

1.)

Tájékoztató a 2014. évi önkormányzati gazdálkodás ¾ éves helyzetérıl
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy már a pénzügyi bizottság már tárgyalta a napirendi pontot. Elmondta, hogy a
START munkaprogramot tovább fogja erısíteni az állam, de csak a 10%-át a
munkavállalóknak sikerül itt helyben is visszavezetni a munka világába. A mezıgazdasági
jelleget meg kell tartani a késıbbiek során is.
Miovecz János képviselı
Elmondta, hogy a kiküldött anyagban a nagyobb %-os eltéréseket célszerő lenne a szöveges
magyarázatban megindokolni, hogy egyértelmő legyen az eltérés oka. Kiemelte, hogy a
kamera rendszerre kellene áldoznia az önkormányzatnak, sajnos hiába vártunk eddig
pályázatokra. Ennek kiépítése az egész közösséget védené.
A képviselı-testület a napirendi pontot megtárgyalta.
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A polgármester javaslatára a képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı
határozatot hozta:
134/2014. (XI.27.) Kt. határozat
Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a 2014. évi
önkormányzati gazdálkodás ¾ éves helyzetérıl szóló beszámolót elfogadja.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Határidı: 2014. november 27.

2.)

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésérıl szóló 4/2014. (III. 14.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy az elsı napirendi pontban megtárgyaltakhoz hozzátartozik a vonatkozó
rendelet módosítása, melyet kért jóváhagyni. Ismertette, hogy a bevétel és kiadás oldal
teljesült, sıt a kiadások alatta vannak a tervezettnek. A beruházásokat határidıben az elıírtak
szerint sikerült lezárni. A pályázatokból kint levı eszközök is befolytak. Javasolta, hogy a
hivatal dolgozói tekintetében – mivel sem a fizetésük, sem az alapilletményük nem
emelkedett a többi intézményi dolgozóéval ellentétben – az önkormányzat költségvetésének
terhelése nélkül egy havi járandóság kifizetését. Elmondta, hogy az óvodai dolgozók bére
idén is emelkedett és jövıre is fog, továbbá a szociális dolgozóknál is várható emelkedés a
következı év elején, ide tartoznak a dajkák is.
dr. Kiss Attila képviselı
Elmondta, hogy véleménye szerint, ha az egyik intézmény dolgozója kap jutalmat vagy
kiegészítését, akkor a másik intézmény dolgozóinak is javasolja azt, függetlenül attól, hogy
kaptak-e béremelést.
A képviselı-testület a napirendi pontot megtárgyalta.
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan a következı
rendeletet alkotta:
Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetésérıl szóló 4/2014. (III.14.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
(A rendelet pontos szövege e jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

A polgármester javaslatára a képviselı-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a
következı határozatot hozta:
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135/2014. (XI.27.) Kt. határozat
Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy az
önkormányzat hivatalában dolgozók részére a hivatal költségvetésében jelentkezı –
többlet feladat vállalásából adódó – bértömeg-megtakarítás kifizetését tudomásul vették.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Közremőködik: dr. Mészáros Renáta jegyzı
Határidı: 2014. november 27.

A polgármester javaslatára a képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan a következı
határozatot hozta:
136/2014. (XI.27.) Kt. határozat
Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy az
önkormányzat állandó dolgozói, a Faluház dolgozói és a dajkák részére 20.000.- Ft/fı
(15 fı) keretösszeg kiosztását támogatja egyszeri jutalomként.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Közremőködik: dr. Mészáros Renáta jegyzı
Határidı: 2014. november 27.

3.)

2015. évi költségvetési koncepció elfogadása
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy az elsı napirendi pont tárgyalásakor már egyeztetett a képviselı testület a
kamerarendszerrıl, mely kiépítését fontosnak tartja. Elmondta, hogy az önkormányzati
fejlesztések tekintetében továbbra is várható a folytatás a sportöltözı építésében, illetve
főtéskorszerősítés területén, mely öt intézményt is érint. Célként került kitőzésre, hogy a
Tanárhegy, a piac, az utak és a járdák felújításának megoldása. Adók területén, ha
szükségesnek tartja a testület a módosítást, akkor azt elı kell készíteni. Jelenleg a kommunális
adó 3000.- Ft, az építményadó a zártkerti részen 5000.- Ft. Ez arányaiban nincs összhangban,
de annak az építményadó a magasabb kommunális adóhoz volt viszonyítva, A képviselıtestület a napirendi pontot megtárgyalta.
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı
határozatot hozta:
137/2014. (XI.27.) Kt. határozat
Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat 2015. évi
költségvetési koncepciójában a 2015. évi költségvetés elkészítéséhez az alábbi
irányelveket határozza meg:
A bevételek struktúrájában jelentıs változás nem várható.
Az önkormányzat a lekötött betét állományával számol a koncepcióban.
Az önkormányzat vagyontárgyak értékesítésével nem számol.
A mőködési kiadások struktúrájában jelentıs változás nem várható. A dologi kiadások
2015. évi tervezési módjának meghatározására célszerőbb az ún. „0-bázisú” tervezést
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alkalmazni, mikor minden egyes dologi kiadásösszegét indoklással kell alátámasztani.
Közüzemi díjak esetében viszont a bázistervezés, egységes % kulcs meghatározása
A közalkalmazottak és a köztisztviselık esetében a személyi juttatás emelésével nem
számolunk, hiszen a közalkalmazotti és a köztisztviselıi illetménytáblák 2015-ben sem
változnak. A Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók esetében figyelembe kell venni
a minimálbér emelkedését.
Tekintettel a felhalmozási bevételek alacsony arányára a fejlesztéseket a bevételekhez
kell igazítani. Meg kell teremteni a felhalmozási bevételek és kiadások egyensúlyát.
Az új adótörvények lehetıséget adnak, hogy új adónemek kerülhessenek bevezetésre
helyi szinten, mint például földadó.
Javasoljuk a zártkerti ingatlanok után fizetendı építési adó 5.000Ft/ingatlan/év
felülvizsgálatát, mivel lakott ingatlanok után kommunális adó címen 3.000Ft/ingatlan/év
került megállapításra.
Javasoljuk, hogy a START-program keretében, fa és paprikatároló építését valamint a
kommunális csoport pihenıjének, öltözıjének felújítását.
Ha a START-program pályázati feltételei lehetıvé teszi, akkor a Tanárhegy és a helyi
Piac fejlesztését, útpadkák felújítását is tervbe kell venni.
Javasoljuk igényelni, pályázni a belterületi utak, hidak, járdák felújítására, a
sportlétesítményekkel kapcsolatos kisebb beruházások támogatására, melyre a központi
költségvetés keretet biztosít.
A közvilágítás korszerősítésére beadott pályázat megvalósítása, kedvezı pályázati
feltétel 100 %-os támogatottság.
Javasoljuk eljárni a Hetesi út közúttá való minısítésében, valamint szorgalmazni a
szeméttelep üzemi jog megszerzését.
Az elemi költségvetés tervezésekor figyelembe venni a non-profit szervek és a
sportegyesületek támogatási kérelmeit.
Felkéri a képviselı-testület a polgármestert és a jegyzıt, hogy a 2015. évi költségvetés
elkészítésénél a koncepció irányelveit vegyék figyelembe.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Közremőködik: dr. Mészáros Renáta jegyzı
Határidı: 2014. november 27.

4.)

Szociális célú tüzelıanyag támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati
rendelet megalkotása
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Ismertette a szociális célú tüzelıanyag támogatásról szóló rendeletet. Elmondta, hogy az
önkormányzatnál már megvételre került a fa, mely a beérkezı kérelmek alapján kerül majd
kiosztásra.
A képviselı-testület a napirendi pontot megtárgyalta.
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan a következı
rendeletet alkotta:
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Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
17/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tüzelıanyag támogatás helyi szabályairól
(A rendelet pontos szövege e jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

5.)

Téglagyári gödör rekultivációja és a kapcsolódó szerzıdés megtárgyalása
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a beton megtörésére - a korábbi testületi ülésen elhangzott megbeszélések
szerint – érkezett szerzıdés – tervezet. Továbbá pár pont a kiküldöttszerzıdés-tervezetben
pontosítást igényel, melyet az Egres Úr is kezdeményezett. Ilyen módosítás lenne az 1 ha
földterület adása, melyre akkor kerülhetne akkor, ha az önkormányzat eleget tud tenni az
építési kötelezettségének. Majd a 11. pont kiegészülne azzal, hogy a 70 % az önkormányzat
része, de abba az önkormányzat vállalja a közmővesítést. Fontos, hogy ez a kitétel
megjelenjen a szerzıdésben, hogy így a telkek kialakítása után az önkormányzat feladata a
közmővesítés, és utána az eladásból 30 % részesedés adása az Egres Úr részére. Továbbá a 8.
pontban a határidı lehetne 3-4 év, azaz 2018-2019. Ezekkel, ha egyetért a testület, akkor a
pontosított szerzıdést – miután az Ügyvéd Úr elkészítette – a testület elé behozom.
A képviselı-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a tájékoztatást elfogadta.

6.)

Egyebek
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)
- Faluház berendezése

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy megállapodás szól arról, hogy az önkormányzat 2 év alatt megveszi a
Faluház használatába átkerült tárgyi eszközöket, berendezéseket. Ezeket a Faluház dolgozói
leellenırizték. Az összeg az eredeti induló ponthoz képest egy csökkentett ár.
A képviselı-testület a napirendi pontot megtárgyalta.
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı
határozatot hozta:
138/2014. (XI.27.) Kt. határozat
Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a melléklet
szerinti árajánlatot a Faluházban elhelyezett eszközök, berendezések megvételére
elfogadja. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó
intézkedések megtételére.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Határidı: 2014. november 27.
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- TAO támogatás
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy folyamatban van a társasági adó támogatások összegyőjtése, mellyel tovább
folytatódhat a sportöltözı megépítése. Ha valamely vállalkozás szeretné támogatni társasági
adójával az építkezést, akkor azt az egyesület szívesen fogadja.
- Nyugdíjas Est
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy az önkormányzat idén is mint minden évben megrendezi a falu nyugdíjasai
számára, melyen mősorral és vacsorával várjuk az ellátogató nyugdíjasokat.
- Mikulás házhoz megy
Prukner Gábor polgármester
A Kaposmérıi Szülık Egyesülete idén is megszervezte a faluban, hogy a Mikulás körbe
látogat a gyermekek között. Egy szórólap került kiosztásra minden postaládába, hogy aki
szeretné, és jelzi szándékát a Faluházban, gyermekéhez ellátogat a Mikulás.
- Adventi mősor és vásár
Prukner Gábor polgármester
Elmondat, hogy december 20-ára tervezte az önkormányzat adventi rendezvényét, melyre sok
szeretettel vár minden Kaposmérıi Lakost.

A polgármester megköszönte a képviselı-testület munkáját és az ülést bezárta

K.m.f.

dr. Mészáros Renáta
jegyzı

Prukner Gábor
polgármester

dr. Kiss Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı
képviselı

