JEGYZİKÖNYV
Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
2013. február 26-án megtartott közmeghallgatásáról és az azt követı ülésérıl
Jelen vannak: Prukner Gábor polgármester
Pap József alpolgármester
Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı
Harangozó Csaba képviselı
Dr. Kiss Attila képviselı
Miovecz János képviselı
Berecz Pál képviselı

Meghívottként tanácskozási joggal: Bereczné Haszonits Ildikó pénzügyi csoportvezetı
Kaposmérıi választó polgárok jelenléti ív szerint
Jegyzıkönyvvezetı: dr. Mészáros Renáta jegyzı
A képviselı-testület jegyzıkönyv-hitelesítınek 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
Harangozó Csaba képviselıt választotta.
Prukner Gábor polgármester köszöntötte a képviselı-testület tagjait, a személyesen jelenlévı
lakosokat, a Kábel TV nézıit. Elmondta, hogy a képviselı-testület évente 1 alkalommal
közmeghallgatást tart, erre a költségvetés tárgyalásának idıszakában kerül sor. Megállapította,
hogy a képviselı-testület határozatképes, a közmeghallgatást megnyitotta.

NAPIREND:
1.) Tájékoztató az Önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésérıl, terveirıl
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

1.) Tájékoztató az Önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésérıl, terveirıl
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a 2013. évi költségvetés tervezetét befolyásolhatja a közmeghallgatás során tett
hozzászólások, vélemények. A képviselı-testület ezeket értékelve fogja elfogadni az
önkormányzat költségvetését.
Az elmúlt idıszakban több változás történt, többek között az önkormányzat kilépett az oktatási
intézményfenntartó társulásból, majd önálló fenntartásban általános mővelıdési központot hozott
létre. Ez év január elsejétıl az iskolák mőködtetését átvette az állam, ezért fenntarthatósági és
költséghatékonysági szempontok alapján megszüntetésre került az általános mővelıdési központ,
amely helyett önállóan – az önkormányzat fenntartásában – létrejött a Kaposmérıi Bokréta
Óvoda, illetve a közmővelıdési és könyvtári feladatok az önkormányzat szakfeladati rendjében
kaptak helyet, így azokat az önkormányzat telephelyén – a Mővelıdési Házban – közvetlen
irányítása alatt látja el.
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A jogszabályi környezet változása miatt a körjegyzıségek megszőntek, ezért létre kellett hozni a
közös hivatalokat. Az önkormányzat továbbra is Kaposújlak önkormányzatával együttmőködve
tartja fenn a létrehozott közös hivatalt, mely szervezetében a körjegyzıségi létszámhoz képest
változás történt. A közös hivatal létszáma – két kolléganı kormányhivatalhoz történı átvétele
miatt – kevesebb lett 2 fıvel, azonban a feladatkörök módosítása miatt, a létszám nem lett
betöltve, hanem a hivatal mőködése átszervezésre került.
A kormány átdolgozta az önkormányzatok finanszírozását, így ettıl az évtıl bevezetésre került a
feladatalapú finanszírozás, mellyel egyúttal az adókkal kapcsolatos bevételek is módosultak.
Jelenleg több beruházás is folyik a faluban, többek között: belvíz elvezetése, szennyvíz
beruházás, SZASZK épületének felújítása, Faluház felújítása, Hivatal épületének felújítása,
SZASZK dolgozók képzése, Napelem építése, Óvoda épületének felújítása. A felsorolt
pályázatokon túl szintén van több olyan pályázat (pl: 5 db, ami az MVH felé került benyújtásra)
amelynek elbírálásáról még nem értesült az önkormányzat.
A szemétszállítási közszolgáltatás szintén módosult ez év elejétıl. A szemétszállítás fizetése a
lakosság részére, mint közvetlenül fizetendı közszolgáltatás került átadásra. Így annak költségét
a lakosság – az önkormányzat által létrehozott cégen keresztül – fizeti be. A cég magára vállalta
a KVG Zrt. által végzett szemétszállítás díjának kiszámlázását és beszedését a lakosságtól, amely
miatt kedvezıbb díjat kell a lakosságnak megfizetnie a közszolgáltatás elvégzéséért. Az ingatlan
használója ingatlanonként: 1 db 120 literes edényt használhat. Továbbá a jegyzı kérelem esetén
engedélyezheti, hogy egyedül élı természetes személy, illetve öregségi nyugdíjas házaspár 60
literes edényt használhat. Az erre vonatkozó kérelmeket, azok jóváhagyását követıen a
következı számlázási idıszakban már figyelembe veszi a Kaposmérıi Közszolgáltatási Kft.
Rövid szünet után a képviselı-testület nyilvános ülésen folytatta munkáját.
A képviselı-testület jegyzıkönyv-hitelesítınek 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
Harangozó Csaba képviselıt választotta.
A polgármester javaslatára a képviselı-testület egyhangúlag a következı napirendi pontokat
tárgyalta:

NAPIREND:
1.) Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetése
Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

2.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló
Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

3.) Vagyongazdálkodási terv elfogadása
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

4.) Óvoda felújítása (kivitelezésrıl döntés)
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

5.) Egyebek
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

ZÁRT ÜLÉS:
1.) Szociális ügyek
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)
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1.) Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetése
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Részletesen ismertette a költségvetési rendelet fıösszegeit. Elmondta, hogy a 2013. évi
költségvetés nagyságrendileg 1 Mrd forintos. 700 M forint feletti összeg a fejlesztésre szánt
kiadás. Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését 1.052.917
ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 1.052.917 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással került
megállapításra.
Egyéb, módosító indítvány a költségvetéssel kapcsolatosan nem hangzott el.
A képviselı-testület az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésérıl szóló rendelettervezetet megtárgyalta, a rendelet megalkotásával egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotta:
Kaposmérı Község Önkormányzat Képviselı-testületének
5/2013. (III.04.) rendeletét
az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésérıl
(A rendelet pontos szövege e jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

2.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Részletesen ismertette az átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót, a 2012. január 1. napjától a
bevételek, kiadások összegét. Elmondta, hogy a beszámoló adatit a költségvetési rendelet
tervezet tartalmazza. Javasolta a beszámoló jóváhagyását, elfogadását.
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı
határozatot hozta:
39/2013. (II.26.) Kt. határozat
Kaposmérı Község Önkormányzat Képviselı-testülete az átmeneti gazdálkodásról szóló
polgármesteri beszámolót elnapolja.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Határidı: 2013. február 26.

3.) Vagyongazdálkodási terv elfogadása
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. § (1) bekezdése
értelmében a helyi önkormányzatnak vagyongazdálkodási tervet kell készíteni. A
vagyongazdálkodás magában foglalja a meglévı vagyon kezelését, mőködtetését, jogi formáinak
megválasztását, a vagyon hasznosítását (értékesítés, bérbeadás), a közszolgáltatások ellátását. A
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kötelezı feladatok mellett az önkormányzat maga határozza meg, hogy anyagi lehetıségeitıl
függıen milyen feladatokat, milyen mértékben lát el.
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı
határozatot hozta:
40/2013. (II.26.) Kt. határozat
A Képviselı-testület az önkormányzat vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben,
valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7. § (2) bekezdésében
meghatározott rendeltetése biztosításának céljából Kaposmérı Község Önkormányzatának
közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbiak szerint fogadja el:
Középtávú vagyongazdálkodási terv (2013-2018)
1. Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelıs módon,
rendeltetésszerően kell gazdálkodni.
2. A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó,
elsıdlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek
kielégítéséhez szükséges vagyon egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és
költségtakarékos mőködtetése, értékének megırzése, állagának védelme, értéknövelı
használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak
elidegenítése.
3. Az önkormányzati vagyonfejlesztés céljait (létrehozás, bıvítés, felújítás) a Képviselıtestület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg.
4. Az önkormányzati vagyon hasznosításának módjai:
a) A feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése
b) Használatba-, bérbeadás
c) Önkormányzati vagyontárggyal vállalkozói tevékenység folytatása.
a) Vagyon értékesítése:
A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését a vagyonrendelet elıírásai szerint
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján kell végezni.
b) Bérbeadás útján történı hasznosítás:
A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint telkek hasznosítása elsısorban
bérleti szerzıdés keretében lehetséges. Törekedni kell arra, hogy bérlet útján
hasznosítható helyiség minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban,
ennek érdekében a folyamatos pályáztatás szükséges.
c) Vállalkozás folytatásával történı vagyonhasznosítás:
Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhetetlen vagyonnal vállalkozási
tevékenység folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységet nem
veszélyeztetheti.
5. A bérleti díjakat a piaci viszonyok figyelembevételével kell megállapítani.
Hosszú távú vagyongazdálkodási terv: (2013-2023)
1. A hosszú távú vagyongazdálkodási terv alapjául a középtávú vagyongazdálkodási terv
szolgál.
2. A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkenés mellett szem
elıtt kell tartani, hogy az ne eredményezzen vagyonfelélést.
3. A piaci helyzet ismeretében szükséges az értékesítendı és más módon hasznosítható
vagyonelemek felülvizsgálata.
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4. Az önkormányzat számára kedvezı, vagyongyarapodást eredményezı pályázati
lehetıségeket maximálisan ki kell használni.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Határidı: 2013. február 26.

4.) Óvoda felújítása (kivitelezésrıl döntés)
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy az „Óvoda korszerősítése” címő projekt megvalósítására a Kbt. 122. §.(7)
bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás került
megindításra, melynek beadási határideje 2013. február 08-án 1000 volt. A megadott határidıre
három ajánlat beérkezett. Dr. Dobos Pál ügyvéd közbeszerzési eljárásban a hiánypótlások
átvizsgálása után megállapította, hogy csak a Balatincz-Illés Kft hiánypótlása teljes, azaz
egyetlen érvényes ajánlat maradt.
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı
határozatot hozta:
41/2013. (II.26.) Kt. határozat
Kaposmérı Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a Balatincz-Illés
Kft. által tett árajánlatot fogadja el. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, a
Balatincz-Illés Kft-vel való szerzıdés megkötésére, a kapcsolódó intézkedések megtételére
és az ezzel kapcsolatos pénzügyi és egyéb feladatok elvégzésre.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Határidı: 2013. március 15.

5.) Egyebek
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

- Közbeszerzési terv elfogadása
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy az önkormányzatnak közbeszerzési tervet kell elfogadnia, melyet a honlapján is
szerepeltetni fog.
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı
határozatot hozta:
42/2013. (II.26.) Kt. határozat
Kaposmérı Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a melléklet
szerinti közbeszerzési tervet elfogadja.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Határidı: 2013. február 26.
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- Kölcsön nyújtásának jóváhagyása
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy az önkormányzat a Kaposmérıi Közszolgáltatási Kft. részére kölcsönt kíván
adni a mellékelt szerzıdés alapján. A kölcsön addig fedezné a felmerült kiadásokat, amíg a
számlázás megkezdıdik, illetve a lakossági befizetések megérkeznek a cég számlájára.
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı
határozatot hozta:
43/2013. (II.26.) Kt. határozat
Kaposmérı Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a melléklet
szerinti szerzıdést jóváhagyja. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, a
kölcsönszerzıdéshez kapcsolódó intézkedések megtételére és az ezzel kapcsolatos
pénzügyi és egyéb feladatok elvégzésre.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Határidı: 2013. február 26.

Prukner Gábor polgármester a testületi ülést lezárta.

K.m.f.

dr. Mészáros Renáta
jegyzı

Prukner Gábor
polgármester

Harangozó Csaba
képviselı
jegyzıkönyv-hitelesítı

