JEGYZŐKÖNYV

Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2011. november 29-én megtartott soron következő üléséről.

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

Meghívottként tanácskozási joggal: Simonné dr. Mészáros Renáta körjegyző
Bereczné Haszonits Ildikó pü. csoportvezető
Az ülésről előzetes bejelentéssel Kiss Ervin képviselő távolmaradt
Jegyzőkönyvvezető: Bondor Zsoltné
Prukner Gábor polgármester köszöntötte a helyi televízió nézőit, a képviselő-testületi tagokat, a hivatal
dolgozóit, a könyvvizsgálót. Megállapította, hogy a testületi ülés összehívása az SZMSZ-ben
rögzítetteknek megfelelően történt.
A képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással Harangozó Csaba
képviselőt választotta.
Megkérdezte, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e vélemény.
NAPIREND

1.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

2.) Az önkormányzat 2012 évi belső ellenőrzési terve
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

3.) A helyi kéményseprő ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 8/2004.
(IV.15.) rendelet módosításáról
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

4.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelés helyi közszolgáltatásról
szóló 21/2004.(XII.4.) rendelet módosítása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

5.) Alapító okirat módosítása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

6.) Iskolapszichológusi szolgáltatásról szóló szerződés elfogadása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

7.) Víziközmű Társulat létrehozásának előkészítése (szóbeli előterjesztés)
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

8.) Körjegyzőség ügyrendjének módosítása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

9.) Egyebek
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

- Szennyvízberuházásról tájékoztatás (szóbeli előterjesztés)
- SZASZK működésével kapcsolatos pályázatról tájékoztatás (szóbeli előterjesztés)
- Biztosítási kockázatközösségben részvételről döntés
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10.) Zárt ülés
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

- Szociális ügy
- Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat elbírálása
1.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a kiküldött anyagot a Pénzügyi Bizottság véleményezte. Szeretné kiegészíteni, de előtte
átadja a szót a Pénzügyi Bizottság vezetőjének Miovecz János Pénzügyi bizottság Elnökének.
Miovecz János képviselő, a Pénzügyi Bizottság Elnöke
Elmondta, hogy a költségvetési koncepciót a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. A kimutatás 2 oldalán
találunk adatokat arra vonatkozóan, hogy az országos és a helyi önkormányzatokra levetítve hogyan
valósulnak meg a különböző feladatok. A kimutatásból megállapítható, hogy 107%-os emelkedés
figyelhető meg a tavalyi évhez viszonyítva. A koncepciót Kaposmérő vonatkozásában nézve az állami
támogatások 95%-ban teljesültek, ami nem rossz átlag, így a normatív támogatás mértéke ebben az évben
is ilyen mértékben várható, amit a táblázati adatok támasztanak alá. Változás figyelhető meg a lakosság
részéről az ellátások igénybevételével kapcsolatban. Egyre nagyobb számban kérelmezi a lakosság a
lakásfenntartási támogatás megállapítását. A várható bevételekkel kapcsolatban a tegnapi ülésen is
felmerült, hogy a koncessziós díjak nem fognak teljesülni az elvárt mértékben, a helyi adókkal
kapcsolatban elmondta, hogy pozitív előmozdulás figyelhető meg, de még így is van mit pótolni. Szeretné,
hogy a kimutatás frissebb, naprakészebb adatokat tartalmazna a pontosabb adatokat érdekében. Így
megnézve ijesztő számokat mutat a kimutatás, de reméli, hogy javulni fog helyzet. Az elmúlt éveket
figyelembe véve azonban az adó behajtással javult a helyzet, bár azt leszögezte, hogy teljes összegben soha
nem sikerült az adót beszedni. Az iparűzési adóval kapcsolatban elmondta, hogy ebben az évben még
nehezebb a helyzet, mivel a gazdaság nem kedvez a vállalkozásoknak sem. Ebben az évben is van
iparűzési adó elmaradás. A KVG előterjesztésben lévő százalékos arányú szemétdíj emelésre vonatkozóan
tett javaslatát a bizottság nem támogatja. Irreálisnak tarja a közel 40%-os emelkedést, ez ügyben tárgyalni
kell a KVG-vel. A konkrét észrevételek a bizottság részéről ezek voltak. Elmondta, hogy a koncesszió
bevételi oldala, bizonyos bevételekkel nem mutat reális képet, mivel az ipari parkra tervezett bevételeket
nem lehet most bevenni, mert az értékesítés bizonytalan. A társult önkormányzatok tartozása is bizonytalan
pontont jelent a tervezésnél, mivel ezeknek az összegeknek a befizetése várat magára, ezt csak a következő
költségvetésnél lehet tervezni. Elmondta, hogy ezekkel a kiegészítésekkel a koncepciót tárgyalásra
alkalmasnak tartja a Pénzügyi Bizottság.
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy az ipari park értékesítéséből bevételre lehet számítani, de tervezni nem fogják a következő
költségvetésnél. Kommunális adóval és a szemétszállítási díjjal kapcsolatban elmondta, hogy a
lakosságnak a szemetet kell megfizetni. A KVG kiküldött anyaga tartalmazza, hogy 20.000,-Ft körüli lenne
az ő általuk javasolt szemészállítási díj, de ezt itt nem kívánja részletezni, majd a kommunális adó
megállapítása során kerül napirendre. Az iparűzési adó kimutatás szeptember 30-ai állapotnak megfelelő
adatokat tartalmaz, de ez a ¾ negyedéves költségvetés miatt van. Elmondható, hogy a kimutatott időpont
és a mostani között már történtek befizetések, közel 2,5 millió forint került behajtásra. A gépjárműadóval
kapcsolatban elmondható, hogy egyre több a befizetés, mivel szigorítások kerültek bevezetésre, aki nem
fizet annak lehetőség szerint a gépjárművét kivonatják a forgalomból. Elmondható, hogy a helyi adók
behajtása 100%feletti lesz. A beruházok tervezésénél a következő kiadást a SZASZK épületének felújítása
jelenti, amit meg tudunk építeni, néhány hiánypótlás van vissza, módosítási kérelmet elfogadták. Javasolta,
hogy a jövő évi költségvetésbe ezt tervezzék, illetve a Havasi köz vízellátást is meg kell oldani valamilyen
módon a közeljövőben. A koncepció a további munkához alkalmasnak, elfogadásra javasolja.
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Harangozó Csaba képviselő:
Elmondta, hogy megfelelőnek tarja a koncepciót, egy kérés van, hogy a civil szerveztek támogatás úgy
szerepeljen benne, hogy elsőnek az legyen kimutatva mennyit kérnek, és utána az, hogy mire használták
fel az előző évi támogatást, és utána beszéljék meg a támogatás összegét a felhasználás arányában.
Prukner Gábor polgármester:
Elmondta, hogy a civil szervezetek beszámolóit is bekérték, illetve azt, hogy mennyit kérnek a következő
évre támogatást. Ehhez ő is ragaszkodik, mert csak ennek függvényében lehet reálisan dönteni a
támogatások mértékéről.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen
szavazattal a következő határozatot hozta:
183/2011. (XI.29.) Kt. határozat

Kaposmérő község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi
költségvetési koncepciójában a 2012. évi költségvetés elkészítéséhez az alábbi irányelveket
határozza meg:
A bevételek struktúrájában változás nem várható.
Az önkormányzat a lekötött betét állományával számol a koncepcióban.
A fejlesztések, beruházások megvalósításához, a felhalmozási bevételek és kiadások
egyensúlyának megteremtéséhez szükséges, akkor a lekötött betét állomány meghatározott
részének felhasználására kerülhet sor.
Az önkormányzat vagyontárgyak értékesítésével (építési telkeken kívül) nem számol, de
kalkulál a kereskedelmi-gazdasági terület eladásából származó bevétellel.
A működési kiadások struktúrájában sem várható változás. A dologi kiadások 2012. évi
tervezési módjának meghatározására célszerűbb az ún. „0-bázisú” tervezést alkalmazni,
mikor minden egyes dologi kiadásösszegét indoklással kell alátámasztani. Közüzemi díjak
esetében viszont a bázistervezés, egységes 4,2 % kulcs meghatározása.(Várható infláció
mértéke.)
A közalkalmazottak és a köztisztviselők esetében a személyi juttatás emelésével nem
számolunk, hiszen a közalkalmazotti és a köztisztviselői illetménytáblák 2012-ben nem
változnak. A Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók esetében figyelembe kell venni a
minimálbér emelkedését-92.000,-Ft -, garantált bérminimum 108.000,- Ft.
Tekintettel a felhalmozási bevételek alacsony arányára a fejlesztéseket a bevételekhez kell
igazítani. Meg kell teremteni a felhalmozási bevételek és kiadások egyensúlyát.
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Saját bevételek növelésének lehetőségei
Ipari terület kialakítása értékesítésre, ami egyrészt telekértékesítési bevételt jelent,
másrészről iparűzési adó bevételt növel.
A helyi adók közül a kommunális adónem mértékének változtatását javasoljuk- a
megemelkedett szemétszállítási díj miatt- a 2012. évre várható infláció mértékével 4,2 %-kal
történő emelését.
Továbbra is fontos feladat a jelentős iparűzési és gépjármű adó kintlévőségek beszedése.
Fontosnak tartjuk a lakbérek mértékének felülvizsgálatát, javasoljuk a 2012. évre
várható infláció mértékével való emelését-4,2 %.
A koncepció készítésekor ismert kötelezettség vállalások

•
•

„Beruházás a 21. századi iskolájába” program keretében felvett hitel törlesztése 600 eFt
kamat + 1.500 eFt tőketörlesztő részlet
Az MTZ traktor és pótkocsi lízing díjai kamattal együtt 1.780 eFt
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Iskolatársulással az elszámolás:20.961eFt
KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN:24.841 eFt
A koncepció készítésekor ismert követeléseink:(2011.09.30. állapot)
Kommunális adó - 2589811,-forint
Helyi iparűzési adó –7290680,-forint
Gépjármű adó-5697303,-forint
Helyi adó összesen:15578 eFt
Társult önkormányzatok:18582 eFt
KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN:34.160 eFt
A 2012. évre tervezett beruházások
Me:ezer forintban
Beruházás megnevezése
DDOP-

3.1.3./E-09-2010-

Összeg
57805

001. belvíz
KEOP-I.ütem
Körjegyzőség

822801
homlokzat

10032

felújítás befejezése
IKSZT Faluház
Alapszolgáltatási

51850
Központ

kialakítása

Összesen

942488

Non-profit szervezetek, alapítványok javasolt támogatása:
Me:ezer Ft
Megnevezés
2012.
TANDEM 2004.SE támogatása
100
Polgárőr Egyesület
250
Hangya Banda Egyesület
100
Jövőnkért 95 Alapítvány
100
Nyugdíjas klub támogatása
350
Szülők Egyesülete
350
Sportkör
2500
Összesen
3750
A beruházások rangsorolására, előirányzataik tervezésére a 2012. évi költségvetés
tervezésekor kerül sor.
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Cél a tervezett beruházások megvalósításához minél magasabb arányú támogatás elnyerése
az uniós és egyéb állami támogatásokból.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a 2012. évi költségvetés
elkészítésénél a koncepció irányelveit vegyék figyelembe.
Felelős: polgármester, körjegyző
Határidő: 2012. február 28.
2.) Az önkormányzat 2012 évi belső ellenőrzési terve
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy az anyag kiküldésre kerül, részletesen ismertetésre került a belső ellenőrzési terv. Többek
között ellenőrzésre kerül az önkormányzat házipénztári pénzkezelésének szabályossága, a térítési díjak
megállapításának beszedésének módja.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot
hozta:
184/2011. (XI.29.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat KANA
Többcélú Kistérségi Társulás által végzett belső ellenőrzési tervét elfogadja.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. november 29.

3.) A helyi kéményseprő ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 8/2004.
(IV.15.) rendelet módosításáról
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a kiküldött beszámolóban feltüntetett díjtételek elfogadhatók, a tavalyi díjtételek 90 %-a
nem változott. Van egy új téttel, ami a tartalékkémények ellenőrzésére állapít meg díjszabást, melynek
éves ellenőrzési díja 370,-Ft. Tájékoztatásul elmondta, hogy utánajárt, hogy mit is takar a tartalékkémény.
a 3. oldalon láthatjuk, hogy mit jelent a tartalékkémény fogalma. Az egyedi fűtést használóknál ez nem
jelent változást, ott jelent némi emelkedést – bruttó 2-2,5%-os - ahol központi fűtést használnak, de ez
kisebb réteget érint. Elfogadásra javasolja a Kéményseprő-mester Kft. által ajánlott díjtételeket.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő rendeletet
alkotta:

Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2011. (XII.1.) rendelete
a helyi kéményseprő ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló
12/2004. (V.1.) rendelet módosításáról.
(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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4.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelés helyi közszolgáltatásról
szóló 21/2004.(XII.4.) rendelet módosítása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Tájékoztatta a kiküldött anyagban lévő díjkalkulációról a megjelenteket és a nézőket is. Elmondta, hogy az
ez évi szemétszállítási díj 210,-Ft+Áfa, ez emelés után 299,-Ft+Áfa várható, ami nagyon magas a
tavalyihoz képest, mivel az áfa jövő évben 27%-ot jelent. Ha kiszámoljuk, akkor 2012. évben a
szemétszállítási díja megközelíti a 20.000,-Ft-ot. Néhány szóban tájékoztatta a megjelenteket a KVG
helyzetéről, mivel ott most nagy átalakulások voltak ez elmúlt időben, többek között vezetőcserék is
voltak. Az önkormányzatok szerződései az évben lejárnak, egy két önkormányzat, mint Kaposmérő és
Kaposújlaknak csak a jövő év elején jár le a megkötött szerződése. A kistérségi önkormányzatok úgy
döntöttek, hogy közbeszerzési pályázat kiírásával oldják meg a szemétszállítást. Azonban a kaposvári
önkormányzat szeretné, ha ezek az önkormányzatok elállnának a közbeszerzéstől, mivel a külföldi
érdekeltségű cégek is pályázhatnak, nagy eséllyel. Elmondta azt is, hogy a KVG és a szeméttelep
tulajdonosa között is viták vannak, szeptember óta a szeméttelepre nem került semmi hulladék, ami a mi
önkormányzatunknak azért nem jó, mert a koncessziós díjban van olyan tétel, hogy minél több szemét
kerül a telepre, az önkormányzat annál több pénz kap, de ez most nem valósul meg. A KVG ragaszkodik a
díjtételekhez, nem akar engedni belőle. A hulladékártalmatlanítás költsége nagyon megnőtt, 67,-Ft-ról
117,-Ft-ra emelnék, de ez nagyon magas, elfogadhatatlan. A rekultivációs költségekkel magyarázzák ezt az
emelkedést. Felháborító, hogy az üzemi -és a vállalati általános költségekre 25-30%-os növekedést
irányoztak elő, ezt nem lehet vállalni. Az önkormányzatok nagy része már úgy oldja meg a szemétszállítást
az eladósodás miatt, hogy a szemétszállítási díjat már nem a kommunális adóba tervezik, hanem egyedi
szerződést kell kötni a lakosságnak a szolgáltatóval. Bonyolultabb ez az eljárás, mivel Kaposmérőben is
750 lakással kell szerződést kötni a szolgáltatónak, ha ezt a megoldást választjuk, de ez azzal is jár, hogy
nehezítheti a számlázást, ami költségnövekedést is eredményez. A kormány tervezi a szemétlerakási díj
bevezetését, mint adótételt, ami szintén díjtétel emelkedést eredményez. Elmondható, hogy egyik
önkormányzat sincs ilyen téren jó helyzetben, de Kaposmérő önkormányzata sem. Az idő rövidsége miatt
már nem lehet megszervezni a saját, önálló szemétszállítást. A kommunális adó miatt decemberben kell
döntést hozni, ott visszatérhetünk a témára.
Harangozó Csaba képviselő
Elmondta, hogy az a baj, hogy nem tudják ellenőrizni a tételek valódiságát, de várható volt ez a
robbanásszerű emelkedés. Elmondta, hogy annak idején magas koncessziós díjat kötött az önkormányzat,
melynek összegserűségét az ürítési díjakban jelennek meg. Elmondta, hogy az egyedi szerződés kötése a
szolgáltató és a lakosság között nem megfelelő, érvelni kell a szolgáltató felé, hogy a meghatározott
díjakból adjanak kedvezményt, tekintettel arra, hogy az önkormányzat mindent rendesen fizetett, nem volt
hátralék, mint sok önkormányzatnak.
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy tárgyalt a szolgáltatóval, de nem akarnak engedményt adni. Kaposmérő nem akarja a
lakosságot magára hagyni, de azt is tudni kell, hogy a kommunális adó összege már nem elég a szemétdíjra
sem. A költségnövekedést el kell fogadni. Az ármeghatározás az önkormányzat feladata, lehetősége. Vagy
azt mondjuk, hogy ennyi az összeg ebbe bele kell férni, ezt vagy elfogadja a szolgáltató vagy nem. Az
önkormányzatnak rendelet írja elő, hogy hogyan kell meghatározni a szolgáltatási díjakat. Ezt elfogadja a
szolgáltató vagy nem. Indokolt egy bizonyos emelkedés, az ágazati infláció miatt is, de a költségek között
találni olyan tételeket, amelyek nem indokolt, nem is tudta a szolgáltató megmagyarázni, hogy miből
adódnak ezek a többletkiadások. A rekultivációs költségekből a kimutatások szerint nem tett félre a KVG,
és nincs is biztosíték arra, hogy ezután félreteszi azt az 50,-Ft-ot, amit befizetünk. Ennyi információval tud
most szolgálni, ennek tükrében kell dönteni, hogy elfogadják az árakat, vagy megvárják a többi
önkormányzat mit lép, hogyan döntenek a kérdésben. Lehet azt is csinálni, hogy egy konkrét összeget
meghatároz az önkormányzat és abból nem enged.
Harangozó Csaba képviselő
Javasolja, hogy az nyereséget csökkentve és a termelés költségeket is az ár 280,-FT+Áfa összegben
kezdjék meg a tárgyalást.
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Prukner Gábor polgármester
Véleményezte, hogy ezt az árat soknak tartja 240-250,-Ft+ Áfa árban gondolkodik.
Berecz Pál képviselő
Véleménye az, hogy húzzák egy kicsit az időt, az ajánlata neki is a 250,-Ft+Áfa ár.
Prukner Gábor polgármester
Javasolta, hogy halásszák el a kérdést december közepére és a 240-250,-Ft+Áfa árban tud az önkormányzat
gondolkodni.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot
hozta:
185/2011. (XI.29.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelés helyi közszolgáltatásról szóló 21/2004.(XII.4.) rendelet módosítása
elnapolja.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. december 15.

5.) Alapító okirat módosítása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta,hogy a kistérségi társulás egyhangúlag elfogadta, hogy a gyógytestnevelést Kaposmérő
Önkormányzat Jákó községgel együtt saját mag lássa el. Kérem a határozatban foglaltakat fogadják el.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot
hozta:
186/2011. (XI.29.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Hunyadi János
Általános Művelődési Központ alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okirat 11. pont ellátandó alaptevékenység 856011 Pedagógiai szakszolgáltató
tevékenység” az alábbiak szerint módosul:
„856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység – gyógytestnevelési feladat ellátása”
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. november 30.

6.) Iskolapszichológusi szolgáltatásról szóló szerződés elfogadása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy az iskola pszichológus továbbra is kistérségi fenntartásban működne. Mindenki láthatja,
hogy milyen feltételekkel működik a szolgálat. Kérte az észrevételeket, javaslatokat a témával
kapcsolatban.
Harangozó Csaba képviselő
Elmondta, hogy annyi lenne a kiegészítése, hogy ne legyen megkötve az, hogy a 3 órából az iskolában heti
1 óra az óvodában heti 2 óra szolgáltatás legyen.
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Prukner Gábor polgármester
Kezdeményezzük a kistérség felé ezt a kérést, javasolja a megállapodás aláírását.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot
hozta:
187/2011. (XI.29.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felhatalmazza a
polgármestert a Kadarkúti-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás és Kaposmérő Községi
Önkormányzat között megkötendő gyógytestnevelési szakszolgálati megállapodás aláírására.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. november 30.

7.) Víziközmű Társulat létrehozásának előkészítése (szóbeli előterjesztés)
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy az elmúlt héten volt már a témában tájékoztatás, hogy miért kell Víziközmű Társulást
létrehozni a szennyvízberuházással kapcsolatban. A saját erő összegyűjtése érdekében kell létrehozni.
Lehet úgy is ezt, hogy a lakosság közvetlenül az önkormányzathoz fizeti be a hozzájárulást, vagy pedig a
közműtársulat szedi és kezeli ezeket a pénzeket. Azért célszerű társuláson keresztül bonyolítani, mivel ők
kedvezményesebben tudnak majd hitelhez jutni, illetve az sem elhanyagolható tény, hogy nem az
önkormányzat feladata a közel 800 lakás problémájának a megoldása, a hozzájárulások beszedése,
kezelése. Akkor lenne célszerű az önkormányzatnak ezt felvállalni, ha a hozzájárulás önrészét a lakosság
nagy része készpénzben be tudná fizetni. Ennek esélye kicsi, így nagy feladat hárul a társulásra a pénzek
beszedése terén is. A lakosság többféle módon is befizetheti az önerőt. OTP Lakáskasszán keresztül, vagy
a közmű által biztosított részletfizetési kedvezmény formájába, vagy saját erőből. A Vízközmű Társulat
működése, ez egy olyan szervezet, amelynek a legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlésben minden tag
egy szavazattal vehet részt. Ki kell kérni a lakosság véleményét, a társulás létrehozásánál. Lakossági
tájékoztatók lesznek, ott kell begyűjteni, illetve személyes megkeresés során azt, hogy a lakosság akarja-e
a szennyvízberuházást. A lakosság 2/3-os hozzájárulásra van szükség ehhez. Ha ez az arány megvan, akkor
mindenkinek kötelező lesz a szennyvízrákötés. Az önkormányzat természetes számol azzal, hogy mindenki
nem tudja egy összegben a befizetni a rákötési díjat. Van megoldás ilyen esetben is, ha a háznak új
tulajdonosa lesz attól vagy az örököstől lehet majd beszedni. A társulás a tagokból választ
tisztségviselőket. Azonban először a szervező biztosokat kell megválasztani, akiknek a feladat az lesz,
hogy előkészítse a társulás létrejöttét. Maga a közgyűlés úgy működne, hogy lennének meghatalmazottak,
akik nagyon fontos feladatot kapnak, olyan aktivisták, akik el tudják mondani a lakosságnak a
szennyvízberuházással kapcsolatos teendőket, és bírnak a többség támogatásával, és a szavazásokon
meghatalmazással képviselik a lakósokat. Úgy gondoljuk 15-20 meghatalmazottra lesz szükség, lehetőleg
elosztva az utcákra. Mikor létrejön a közgyűlés, annak lesz egy intézőbizottsága 3-7 fő, aki a mindennapi
feladatokat látja el. Létre kell hozni egy ellenőrző bizottságot, aki a társulás működését vizsgálná mind
jogi, gazdasági és pénzügyi szempontból. Röviden így működne a társulat. Javaslatot tett az
intézőbizottság 3 tagjára, kéri a testületet fogadja el őket. Intézőbizottsági tagnak javasolja Móhr Tibor,
Pap József, Prukner Gábor személyében.

8.) Körjegyzőség ügyrendjének módosítása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a nyári időszakban alakult ki, hogy a körjegyzőség dolgozói korábban kezdjék meg a
munkát. A többségnek ez megfelelt és kérték, hogy maradhasson ez az időbeosztás. A lakosságnak is
megfelelt ez az időbeosztás, mivel az iskolába jövet már ügyeiket tudták intézni, nem kellett a 8 órás
kezdésre várni. Kaposújlak önkormányzatával is egyeztetésre került. Nekik a kérésük csak annyi volt, ha
valaki később tud jönni, azt nem lehet elküldeni. Egyébként a csütörtöki napon is fogadják az ügyfeleket,
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senki nincs elküldve ügyfélfogadási időn kívül sem. Kérem akinek van véleménye az mondja el, ha nincs
akkor a határozatot fogadják el.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot
hozta:

188/2011. (XI.29.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Körjegyzőség
Ügyrendjét az alábbiak szerint módosítja:
„(1) A munkaidő heti negyven óra, hétfőtől – csütörtökig 7.30 – 16.00, pénteken 7.30 – 13.30 óráig
tart.
(2) Az ügyfélfogadási ideje:
a.)Kaposmérő községben:
Hétfőn:
8.00 – 12.00 óráig, 1230 – 1545 óráig
Kedden:
8.00 – 12.00 óráig
Szerdán:
8.00 – 12.00 óráig, 1230 – 1545 óráig
Csütörtökön: ügyfélfogadás nincs
Pénteken:
8.00 – 12.00 óráig”
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Simonné dr. Mészáros Renáta körjegyző
Határidő: 2011. november 29.

9.) Egyebek

- Szennyvízberuházásról tájékoztatás (szóbeli előterjesztés)
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy ezt rendszeresen megteszi a szennyvízberuházás befejezéséig. Jó hír, hogy a BM-től
megérkezett a határozat, hogy az Európai Önerős alapra 26 millió forint pályázati összeget nyert. Ez egy
keret, ami arra szolgál, hogy a lakosságtól begyűjtött pénzösszeg és a saját erő különbözetének a felét lehet
ebből fedezni. Úgy látja, hogy az önkormányzat képes lesz a beruházást megvalósítani a pénzügyi
kereteken belül, amit tervezett. Elkezdődnek a számítások, mivel azt is látni kell, hogy a társulat
működése, a hitelkamatok fedezetére mennyi pénz kell. A lakosság tájékoztatás valószínűleg a jövő év
elején kezdődik meg. Ami még fontosa beruházás során, hogy a közbeszerzést még ebben az évben el
lehessen indítani, ez nem lesz könnyű feladat, hiszen az energiaközpont túlterhelt és az év végén nem is
úgy lehet intézni az ügyeket az ünnepek miatt. Tanúsítványt kell kiállítania az Energia Hivatalnak, de ha ez
nem sikerül ebben az évben, akkor 1-2 hónapot csúszhat a pályázat elindítása. Ezeket muszáj végigjárni,
ezek nélkül nem lehet nekiállni a beruházásnak. De azt elmondhatjuk, hogy Kaposmérő a pályázat
ütemezésével jól áll. Ha nincs kérdés ezzel kapcsolatban, akkor köszöni, hogy meghallgatták.

-

SzASzK működésével
előterjesztés)

kapcsolatos

pályázatról

tájékoztatás

(szóbeli

Prukner Gábor polgármester
Tájékoztatásul elmondta, hogy a SZASZK pályázatával kapcsolatban megérkezett a módosító levél, hogy
elfogadták. A szerződést várják, ha az meg lesz, akkor már gondolkodni lehet a megvalósításról, pénzügyi
lehetőségekről. Ennyit kívánt elmondani tájékoztatásul.
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- Biztosítási kockázatközösségben részvételről döntés
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy kiküldésre került egy anyag, amiben jól látható, hogy melyik biztosító adta a kedvezőbb
ajánlatot a biztosítással kapcsolatban. A tárgyalások több hónapra nyúlnak vissza. A Somogy Bróker
becsületesen elkészítette a kimutatást. Az a gond, hogy a kistérségek működése nem várható, hogy
hosszútávon működni fognak, és a kimutatások, számítások, amit a biztosító adott kistérség egészére
vonatkoznak a díjtételek. Biztosító elmondta, ha vagyonváltozás van, akkor is tudja tartani a díjakat. A
kiküldött anyagban látni lehet, hogy a CIG Pannónia biztosító adta az önkormányzat számára a
legkedvezőbb ajánlatott. Jelenleg a Groupama biztosítónál van megkötve az önkormányzat vagyonára a
biztosítás. Az önkormányzat brókere valószínű mindegyik biztosítótól elkérte az ajánlatát és a CIG
Pannónia biztosító adata a legkedvezőbb ajánlatot. Kérte a véleményeket, illetve, hogy szülessen-e döntés
most, vagy kérjen még további információt a jobb döntés érdekében. Elmondta, hogy CIG Pannónia
magyar tulajdonú biztosító, ha őket választjuk segítjük azt, hogy a magyar tőke belföldön maradjon, illetve
a biztosítási díjtételben ők adták a legkedvezőbb ajánlatot. Javasolja velük kössenek szerződést.
Pap József alpolgármester
Észrevételezte, hogy a sportöltöző épület nincs benne,nincs biztosítva, illetve sportpálya melletti kerítés
nem fogja meg a labdát, veszélyt jelent, ezért kéri, hogy a balesetbiztosítás legyen bent.
Harangozó Csaba képviselő
Véleménye, hogy tárgyalni kell a régi biztosítóval is. Ha ő a mostani kedvező ajánlat alá tud menni, akkor
vele kell szerződést kötni.
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a többi ismeretében adta meg a régi biztosító az ajánlatát, és így is a Pannónia biztosító
adta a legkedvezőbb ajánlatot.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot
hozta:
189/2011. (XI.29.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felhatalmazza a
polgármestert a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító zrt. által tett biztosítási ajánlat
aláírására.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. november 30.

- Telephely engedélyezése
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy Stikkel János a nyugdíjasok Somogy Megyei Szövetsége részére kéri, hogy az
önkormányzat térítés mentesen engedjen telephelyet létesíteni a faluházban. Pályázat benyújtása miatt több
helyszínen kell biztosítani a szervezetnek rendezvényeket, hogy eséllyel pályázhasson. Kérem a
javaslatokat.
Miovecz János képviselő
Megkérdezte, hogy nem lesz az önkormányzatnak ebből hátránya, véleménye, hogy ez egy fiktív dolog, ha
nem akkor tevékenységet is folytat majd a telephelyen.
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy semmi ilyenről nincs szó, csak a pályázat miatt kell, mint már elmondta. Nem lát benne
semmi veszélyt, javasolja elfogadásra.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot
hozta:
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190/2011. (XI.29.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nyugdíjasok Somogy
Megyei Szövetsége számára engedélyezi a SZASZK épületében a telephely létesítést.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. november 30.

- Temetőgondnoki állás
Prukner Gágor polgármester
Elmondta, hogy a temetőgondnok december végén nyugdíjba vonul. Helyére a SZASZK egyik közcélú
munka keretében foglalkoztatott dolgozóját Molnár Annamáriát szeretnék felvenni, hogy ő lássa el a
temetőgondnoki feladatokat is. Státuszt kapna így, szakmunkás minimálbérrel foglalkoztatva.
Harangozó Csaba képviselő
Elmondta, hogy a mostani temetőgondnok előtt nagyon sok probléma a volt, mivel ez nem egy 8 órás
munkakör, ha kell akár éjszaki is rendelkezésre kell állni. Ha kell, akkor megbízással lássa el, de legyen
rendesen ellátva a feladat, ezt kéri, a megoldás ennek keretében szülessen.
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a munkavállaló közvetlen vezetőjével megbeszélte, mindenkor, munkaidőben is
rendelkezésre fog állni. Takarékosság miatt kellett ezt a megoldást választani, de ha nem működik
megfelelően, akkor más megoldást keresnek.
A képviselő-testület elfogadta a tájékoztatást.
Prukner Gábor polgármester tájékoztatást adott arról a lakosság felé, hogy az Aquazala Kft levélben
értesítette az önkormányzatot, hogy vízkorlátozást fog eszközölni azon fogyasztóknál, akiknek díjhátralék
tartozása van a szolgáltató felé. Felhívja mindenki figyelmét, hogy tartozását rendezze.
A polgármester megköszönte a képviselő-testület munkáját, az ülést bezárta.
k.m.f.

Simonné dr. Mészáros Renáta
körjegyző

Prukner Gábor
polgármester

Harangozó Csaba
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő
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