JEGYZŐKÖNYV
Készült Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. december 9-én megtartott soron következő üléséről.
Jelen vannak: Prukner Gábor polgármester
Pap József alpolgármester
Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselő
Berecz Pál képviselő
Harangozó Csaba képviselő
Kiss Ervin képviselő
Miovecz János képviselő

Meghívottként tanácskozási joggal: Váci Sándorné ig. csop.vez.
Bereczné Haszonits Ildikó pü. csop.vez.
Horváth Anikó műszaki üi.
Lőrincz Piroska tervező
Virányi István tervező
Balogh Bálint környezetvédelmi mérnök
Hoffmann Henrik környezetvédelmi mérnök

Jegyzőkönyvvezető: Fehér Nándorné
Prukner Gábor polgármester köszöntötte a képviselő-testületi tagokat, körjegyző megbízottját, a
megjelent választópolgárokat, a televízió nézőit. Megállapította, hogy a testületi ülés összehívása az
SZMSZ-ben rögzítetteknek megfelelően történt. A képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek 6 igen
szavazattal, 1 tartózkodással Kiss Ervin képviselőt választotta.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület egyhangúlag a következő napirendi pontokat tárgyalta:

NAPIREND

1.) A polgármester két ülés közötti tevékenységéről, átruházott hatáskörben tett
intézkedéséről, lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

2.) Tájékoztató az önkormányzat és intézményei 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

3.) A Kaposmérő Község Önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló
3/2010.(III.10.) rendelet módosítása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

4.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

5.) A helyi kéményseprő ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 12/2004.
(V.1.) rendelet módosításáról
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
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6.) A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról szóló 11/2003.(XII.16.)
számú rendelet módosításáról
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

7.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelés helyi közszolgáltatásról
szóló 25/2004.(XII.1.) rendelet módosítása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

8.) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 12/2003.(XII.16.) számú rendelet
módosításáról
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

9.) A közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

10.) Közterület használatról szóló 16/2004. (V.1.) rendelet módosítása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

11.) Szociális Alapszolgáltatási Központ SZMSZ módosítása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

12.) Szennyvíz beruházási pályázat
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

13.) Egyebek
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

14.) Zárt ülés
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

1.) A polgármester két ülés közötti tevékenységéről, átruházott hatáskörben tett
intézkedéséről, lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a november 25-ei ülés rendkívüli volt, Kaposújlakkal tartott együttes ülést követően került
összehívásra, a kezdés időpontja bizonytalan volt, a közvetítésre ezért nem került sor. Tájékoztatta a
lakosságot, hogy az LHH-s támogatást nyert pályázatok visszautalása megtörtént. A körzeti megbízott
elfoglalta a bérleményt.
Kérte, az írásos előterjesztésben foglaltakat fogadja el a képviselő-testület.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a polgármester átruházott hatáskörben tett
intézkedéseiről, a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolóját tudomásul vette.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot
hozta:

136/2010. (XII.9.) 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
határozatokról szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi.
c.) Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben tett
intézkedéseiről szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2010. december 9.
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2.) Tájékoztató az önkormányzat és intézményei 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
A pénzügyi bizottság megtárgyalta az önkormányzat 3/4 éves gazdálkodásáról szóló beszámolót. Felkérte a
bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét.
Miovecz János képviselő, Pü. Biz. elnöke
Elmondta, hogy néhány számszaki hibára, az adatok részletezésének bontási problémáira hívta fel a
figyelmet. Javasolta az iskola is készítsen szöveges beszámolót a gazdálkodásáról. A kintlévőségek
behajtására nagyobb figyelmet kell fordítani, megjegyezte, hogy eredmények vannak, elkezdődött a
folyamat. A bizottság észrevétele, hogy bizonyos tételek nem felelnek meg a racionális elvárásoknak,
inkább választási kampány része volt. Bizonyos munkavállalók azért kaptak jutalmat, mert a munkájukhoz
szükséges kreditpontot megszerzik, ezt kifogásolta. A közoktatási társulás mielőbbi megszüntetése
javasolt. Mindezek figyelembe vételével a beszámolót a képviselő-testületnek tárgyalásra, elfogadásra
javasolta a bizottság.
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy az önkormányzat elkezdte az adók behajtását, a gépjárművek forgalomból való kivonására
került sor. A helyi televízión keresztül kérte a lakosságot, hogy rendezzék tartozásaikat az önkormányzat
felé.
Megjegyezte, az önkormányzat gazdálkodása stabil, kiegyensúlyozott.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, az önkormányzat és intézményei 2010. III. negyedévi
gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadta.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot
hozta:

137/2010. (XII.9.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2010. III.
negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2010. december 9.

3.) A Kaposmérő Község Önkormányzat
3/2010.(III.10.) rendelet módosítása

és

intézményei

költségvetéséről

szóló

(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Az előző napirendi pontban tárgyaltak alapján került előkészítésre a költségvetésről szóló rendelet
módosítása. A bizottság tárgyalta, kérte a bizottság elnökét ismertesse a kialakult véleményt.
Miovecz János képviselő, Pü. Biz. elnöke
A beszámoló alapján előkészített rendelet módosítást a bizottság tárgyalásra, megalkotásra javasolta a
képviselő-testületnek.
A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, az önkormányzat és intézményei 2010. évi
költségvetéséről szóló 3/2010. (III.10.) rendelet módosításával egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő rendeletet
alkotta:
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Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2010.(XII.15.) rendeletét
az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (III.10.) rendelet
módosításáról.
(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Véleménye szerint hosszadalmas, komoly anyag került kiküldésre, tartalmas adatokkal. A koncepció
tartalma változhat, hisz a költségvetési törvényt még nem fogadta el az Országgyűlés.
Miovecz János képviselő, Pü. Biz. elnöke
Elmondta, hogy a koncepció a költségvetési törvény tervezet alapján lett összeállítva, az adatok
változhatnak. A meghatározott célok nagy részével a bizottság egyetért. A bevételi oldal adatai nagyon túl
tervezettek véleménye szerint. Javasolta nevesíteni az ipari terület vízvezeték kiépítését a tervezett
fejlesztések között.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a pénzügyi bizottság elnökének javaslatát figyelembe
véve az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójával egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő szerint
határozatot hozta:

138/2010. (XII.9.) Kt. határozat
Kaposmérő község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetési
koncepciójában a 2011. 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 2011. 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 % kulcs meghatározása.
•
A közalkalmazottak és a köztisztviselők esetében a személyi juttatás emelésével nem számolunk,
hiszen a közalkalmazotti és a köztisztviselői illetménytáblák 2011-ben nem változnak. A Munka
Törvénykönyve hatálya alá tartozók esetében figyelembe kell venni a minimálbér emelkedését
(78.000,-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.
• Az iparűzési és a gépjármű adók mértékének változtatását nem javasoljuk, de a jelentős iparűzési
és gépjármű adó kintlévőségek eredményesebb beszedésére nagyobb figyelmet kell fordítani.
• Javasoljuk a kommunális adó mértékének változását 10.000,-Ft/év/lakás-ról 11.000,-Ft/év/lakás
összegre történő emelését.
• Az önkormányzati rendeletben szabályozott támogatások, valamint a kamatmentes kölcsönök
felülvizsgálata.
• Javasoljuk, a mozgóárusokra napi közterület használati díjat (2000,-Ft/nap) kivetni.
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
A 2011. évet terhelő kötelezettségek összesen 3.880 eFt.
A koncepció készítésekor ismert követeléseink:(2010.11.30.állapot)
Kommunális adó
1.713 eFt
Helyi iparűzési adó
6.984 eFt
Gépjármű adó
4.179 eFt
Társult önkormányzatok 24.525 eFt
A 2011 évi követeléseink 37.401 eFt.
A 2011. évre tervezett beruházások
Me:ezer forintban
Beruházás megnevezése
DDOP- 3.1.3./E-09-2010-001. belvíz
TIOP-1.1.1/07/1.
IKSZT Faluház
Körjegyzőség homlokzat felújítása 135/2008. (X.18)FVM rend. (nettó 19.920 eFt)
Parkolók kialakítása (temetői + orvosi rendelői)
Pályázati lehetőség-óvoda belső felújítása
Piac kialakítása
Utak javítása
Szennyvíz beruházás előkészítési költségei
Közlekedésbiztonsági beruházások-kamerarendszer
Hivatali épületrész visszavásárlása
Összesen

Összeg
27121
22648
51034
24900
2500

128203

Non-profit szervezetek, alapítványok javasolt támogatása:
Me:ezer Ft
Megnevezés
TANDEM 2004.SE támogatása
Zselici Lámpások támogatása
Ametisz Táncegyüttes támogatása
Jövőnkért 95 Alapítvány

2011.
100
250
100
100
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Nyugdíjas klub támogatása
Szülők Egyesülete
Bárdudvarnoki Kulturálishét
Önkormányzati Újság-költségei egyéb dologi kiadásoknál kerülne könyvelésre
Sportkör
Falunap
Összesen

300
350
50
*580
2500
3750

A beruházások rangsorolására, előirányzataik tervezésére a 2011. évi költségvetés tervezésekor kerül sor.
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 2011. évi költségvetés elkészítésénél a
koncepció irányelveit vegyék figyelembe.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
körjegyző
Határidő: 2011. február 28.

5.) A helyi kéményseprő ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 12/2004.
(V.1.) rendelet módosításáról
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Ismertette a szolgáltató által tett díjtételek mértékét. Elmondta, hogy az emelés reális 5 %. Javasolta, hogy
a képviselő-testület fogadja el a díjtétel módosítást, a rendeletet alkossa meg.
A képviselő-testület a rendelet-tervezetet megtárgyalta, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjtételeiről
szóló rendelet megalkotásával egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő rendeletet
alkotta:
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2010.(XII.15.) rendeletét
a helyi kéményseprő ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 12/2004. (V.1.)
rendelet módosításáról.
(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

6.) A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról szóló 11/2003.(XII.16.)
számú rendelet módosításáról
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a szolgáltató egyeztetést követően adott árajánlata alapján alkossák meg a rendeletet. Ez
alapján a rendelkezésre állási díj tavalyi szinten marad, míg a lakossági ivóvíz díj 173.- Ft/m3, a közületi
622.- Ft/m3 lesz 2011. évben. Kérte a képviselő-testületet, hogy az előterjesztett rendelet módosítást hagyja
jóvá, a rendeletet alkossa meg.
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A képviselő-testület a rendelet-tervezetet megtárgyalta, az ivóvízért fizetendő díjakról szóló rendelet
megalkotásával egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő rendeletet
alkotta:
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2010. (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.)

A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a nyilatkozat aláírásával egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő szerint
határozatot hozta:

139/2010. (XII.9.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
koncessziós díj felhasználásáról szóló nyilatkozat aláírására.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2010. december 15.

7.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelés helyi közszolgáltatásról
szóló 25/2004.(XII.1.) rendelet módosítása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Javasolta a napirendi pont tárgyalását elnapolni, mivel a kistérségi önkormányzatok egyeztető tárgyalást
kezdeményeztek a szolgáltatóval.
A képviselő-testület a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelés helyi közszolgáltatásról
szóló 25/2004.(XII.1.) rendelet módosításának megtárgyalását elnapolja.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot
hozta:

140/2010. (XII.9.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelés helyi közszolgáltatásról szóló 25/2004.(XII.1.) rendelet
módosításának megtárgyalását elnapolja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
kezdeményezzen egyeztető tárgyalást a szolgáltatási díjak csökkentéséről.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. február 15.
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8.) 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 mértékét sem fedezi. 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.17.) sz. rendelet módosításával, a kommunális adó 11.000.- Ft/év/ingatlan összegre történő
emelésével, a zártkerti ingatlanok esetében 5.000.- Ft/év/ingatlan összegben történő emelésével egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta:

Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2010.(XII.15.) rendeletét
a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 12/2003 (XII.17.) sz. rendelet módosításáról.
(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

9.) A közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
A rendőrség beszámolója mindenki előtt ismert, az állandó rendőri jelenlét következtében várhatóan még
javulni fog a közbiztonság a településen. A körzeti megbízott a szolgálati lakásba beköltözött. További
tárgyalások vannak a rendőrkapitánysággal a létszám bővítéséről. Kérte a testületet az előterjesztést
tárgyalja meg, a beszámolót fogadja el.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a település közrend-, közbiztonságáról szóló
beszámolót jóváhagyta.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot
hozta:

141/2010. (XII.9.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közrend-, közbiztonságról szóló
rendőrségi beszámolót jóváhagyólag elfogadta.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2010. december 9.

9
10.)

Közterület használatról szóló 16/2004. (V.1.) rendelet módosítása

(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a mozgóárusítás bérleti díja négyzetméterben volt meghatározva, célszerűbb lenne az
alkalmankénti ár meghatározása. Továbbá szükséges korlátozni a vasár- és ünnepnap a mozgóárusítást a
lakosság nyugalma, pihenése érdekében. Figyelembe véve, hogy a mozgóárusítás lakossági igényt elégít
ki, ezért vasár- és ünnepnap csak délelőtt lehetne a tevékenységet folytatni a településen.
A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, a közterület-használatról szóló 16/2004.(V.1.) rendelet
módosításával egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő rendeletet
alkotta:
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2010. (XII.15.) rendeletét
a közterület-használatról szóló 16/2004. (V.1.) rendelet módosításáról.
(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

11.)

Szociális Alapszolgáltatási Központ SZMSZ módosítása

(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a Szociális Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és működési szabályzatának 5. pontja az
intézmény jogállását rögzíti, amely az alapító okirattal – a többszöri módosítás miatt – nincs összhangban.
A „részben önálló költségvetési szerv” helyett „önállóan működő költségvetési szerv” megnevezést
ajánlott használni, a két dokumentum tartalmi azonossága, összhangja miatt. Kérte a testületet, hogy az
előterjesztést tárgyalja meg, a határozati javaslatnak megfelelően hozza meg döntését.
Harangozó Csaba képviselő
Megkérdezte, ez azt jelenti, hogy önállóan gazdálkodó lesz a SZASZK?
Bereczné haszonits Ildikó pü. csop.vez.
Nem lesz önállóan gazdálkodó, csak önállóan működő költségvetési intézmény lesz.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a Szociális Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és
működési szabályzatának módosításával egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot
hozta:

142/2010. (XII.9.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Alapszolgáltatási Központ
Szervezeti és működési szabályzat 5. pont első bekezdését az alábbiak szerint módosítja:
„Az intézmény önálló jogi személyként működő, külön szakmai egységet alkotó, vezető által
irányított, önállóan működő költségvetési szerv.”
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2010. december 15.
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12.)

Szennyvíz beruházási pályázat

(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Tájékoztatásul elmondta, hogy a ”Szennyvíztisztító-telep és szennyvízhálózat kiépítése Kaposmérőben”
pályázatra az önkormányzat a támogatási igényét be tudja nyújtani, a szükséges lakossági támogatottság
rendelkezésre áll. A lakosság részéről többmint 600-an nyilatkoztak arról, hogy a beruházás
megvalósulását támogatják. Részletesen ismertette a beruházás költségét, illetve, hogy milyen forrásokból
valósulhat meg. Az önerő alapra is lehet pályázatot benyújtani, erről kell a mai ülésen dönteni a
testületnek. A tervek átvizsgálása megtörtént, reálisnak, jónak tartotta a szakértő a számadatokat.
Harangozó Csaba képviselő
Megjegyezte, volt arról szó, hogy az önkormányzat 30 millió forintot biztosít, amelyre fedezetet jelent az
önkormányzat megtakarítása. Véleménye szerint azonban figyelembe kell venni, hogy az
önkormányzatnak is vannak intézményei, amelyek önerejét, hozzájárulását, illetve a bekötését is
finanszírozni kell.
Javasolta, hogy a 30 millió forintot az önkormányzat ne vállalja fel, hanem azt is pályázza meg, igényelje
önerő támogatásként. Az önkormányzat tartaléka a faluház felújítás megelőlegezésére, a sportkörnek
odaítélt „kölcsönre” kell.
Miovecz János képviselő
Véleménye szerint plusz pontként értékelik a pályázat elbírálásakor, ha az önkormányzat is biztosít önerőt.
Azonban lehetőség szerint véleménye szerint is csökkentsék az önerő nagyságát.
Prukner Gábor polgármester
Egyetértett az elhangzottakkal, azonban szerinte nem lehet vagylagos döntést hozni. A szennyvízberuházás
költségvetése, pályázati anyaga az önkormányzat által biztosított önerő megjelölésével készült.

A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatot változtatás nélkül is elfogadja,
azonban, lehetőség esetén az önkormányzat által biztosítandó önerő nagyságának csökkentését támogatja.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot
hozta:

143/2010. (XII.9.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Önkormányzat az „Új
közműves szennyvízelvezetési és - tisztítási rendszer kiépítése Kaposmérő községben„ című
KEOP-1.2.0/B. pályázatnak a saját erő fedezetére az „ EU Önerő Alap „ című program keretében
is pályázatot nyújtson be.
A megpályázni kívánt összeg: 103.297.358,- Ft
Az „EU önerő Alap” pályázat sikertelensége esetén a lakosság befizetései fedezik a hiányzó
összeget.
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szennyvíz
pályázat saját erő biztosítására szolgáló „EU Önerő Alapra„ való pályázat benyújtására.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2010. december 15.
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13.)

Egyebek

(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

a.) Faluház bérleti díja
Prukner Gábor polgármester
Ismertette az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről szóló
12/2006. (XII.1.) rendeletet. A rendelet 13. § (1) bek. értelmében a helyiségek hasznosításáról, bérleti díj
mértéről a képviselő-testület dönt. Javasolta, hogy a közüzemi díjak emelkedése miatt a téli időszakban
emeljék meg a bérleti díj összegét.
Kérte a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, a határozati javaslatnak megfelelően
hozza meg döntését.
A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, a bérleti díj emelését támogatja.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot
hozta:

144/2010. (XII.9.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Faluház bérleti díját
– kereskedelmi tevékenység, illetve termékbemutatás alkalmából – október 15. napjától április 15.
napjáig 4 000.- Ft/alkalom, április 15. napjától október 15. napjáig 3 000.- Ft/alkalom összegben
állapítja meg. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2010. december 15.

b.) Polgármester helyettesítése területfejlesztési tanács ülésein
Prukner Gábor polgármester

Ismertette az írásos előterjesztést. Elmondta, az alpolgármestert javasolja, hogy a társulási
tanácsban helyettesítse. A kistérségi fejlesztési tanácsban csak polgármester helyettesítheti, a
kiskorpádi polgármestert megkereste, hogy amennyiben a testületek is egyetértenek vele, akkor a
területfejlesztési tanács ülésein Kaposmérőt Pikler József képviseli.
A képviselő-testület a határozati javaslattal egyetértet.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot
hozta:

145/2010. (XII.9.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Kadarkút Nagybajom Többcélú Kistérségi Társulás ülésein a polgármestert Pap József alpolgármester
helyettesíti.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2010. december 9.

A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot
hozta:
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146/2010. (XII.9.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Kistérségi
Fejlesztési Tanács ülésein Kaposmérő Önkormányzatot Pikler József Kiskorpád Önkormányzat
Polgármestere képviseli.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2010. december 9.

c.) Könyvvizsgáló megbízása
Prukner Gábor polgármester
Ismertette a könyvvizsgálói feladatok ellátásáról szóló szerződést. Javasolta, hogy a képviselő-testület
hatalmazza fel a szerződés aláírására.
A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalja, a könyvvizsgálóval kötendő szerződéssel egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot
hozta:
147/2010. (XII.9.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat
2010. 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 +ÁFA díjért. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szerződés aláírására, a könyvvizsgálói díjat a képviselő-testület a költségvetésében
biztosítja.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2010. december 31.

d.) Impala Kft megállapodás
Prukner Gábor polgármester
Ismertette az önkormányzat honlapjának szerkesztésére vonatkozó megállapodás tartalmát. A folyamatos
karbantartás, frissítés havi 12 000.- Ft + ÁFA. Javasolta, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel a
megállapodás aláírására.
A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalja, az önkormányzat honlapjának, újságjának
szerkesztésére kötendő megállapodással egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot
hozta:
148/2010. (XII.9.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat
honlapjának, újságának szerkesztésével 2011. évre az Impala Kft. (Kaposmérő, Dózsa u. 9.,
képviselő: Csordás Julianna) bízza meg havi 12 000.- Ft +ÁFA díjért. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, a költségeket a képviselő-testület a 2011. évi
költségvetésében biztosítja.
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A képviselő-testület 2010. december hónapra számla ellenében engedélyezi a honlap szerkesztésért
12 000.- Ft ÁFA összeg kifizetését.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2010. december 31.

e.) STUDIOPAPP Bt. megállapodás
Prukner Gábor polgármester
Ismertette a STUDIOPAPP Bt. Együttműködési megállapodás tervezetet. A várható évi 12 tervezett
testületi ülés közvetítésére szól a megállapodás, illetve az önkormányzati hirdetmények képújságban
történő megjelentetése. A tervek szerint havonta félórás műsoridőben a testület döntéseiről külön
összefoglaló készítésére kerül sor, külön megállapodás alapján.
Javasolta a megállapodás tervezet jóváhagyását, kérte az aláírásra a testület felhatalmazását.
A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, a megállapodás aláírásával egyetértett.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot
hozta:
149/2010. (XII.9.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a képviselő-testületi
ülések közvetítésével a STUDIOPAPP Bt-t bízza meg 2011. évben. A képviselő-testület 60 000.Ft + ÁFA / adás költségtérítést fizet műsorgyártónak, mely összeget a 2011. évi
költségvetésében biztosítja. Az önkormányzati hírek képújságban történő megjelentetésének
éves díja 60 000.- Ft + ÁFA / 1 oldal. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az
együttműködési megállapodás aláírására.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2010. december 31.

Prukner Gábor polgármester bejelentette, hogy a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.

k.m.f.

Váci Sándorné
Ig. csop.vez.

Prukner Gábor
polgármester

Kiss Ervin
jegyzőkönyv-hitelesítő
képviselő

