JEGYZŐKÖNYV
Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2011. január 27-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: Simonné dr. Mészáros Renáta körjegyző
Bereczné Haszonits Ildikó pü. csop.vez.
Adler Mihály CKO alelnöke
Kaposmérői választó polgárok jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyvvezető: Fehér Nándorné
Prukner Gábor polgármester köszöntötte a képviselő-testületi tagokat, körjegyző megbízottját.
Megállapította, hogy a testületi ülés összehívása az SZMSZ-ben rögzítetteknek megfelelően
történt. A képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással Pap
József alpolgármestert választotta.
Harangozó Csaba képviselő
Kérte, hogy a munkajogi kérdésekben állásfoglalás napirendi pontot a képviselő-testület
nyilvános ülésen tárgyalja.
A képviselő javaslatával a testület egyetértett, a polgármester javaslatára a képviselő-testület
egyhangúlag a következő napirendi pontokat tárgyalta:

NAPIREND
1.) A polgármester tájékoztatója az eltelt időszakban tett intézkedésekről
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

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

3.) Kaposmenti Közoktatási Társulásból kilépés, általános művelődési központ és új
közoktatási társulás alapításáról szándéknyilatkozat
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

4.) A képviselő-testület 2011. évi ülésezési terve
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
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5.) Az étkeztetés térítési díjáról szóló 17/2004. (V.1.) rendelet módosítása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

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

7.) Szennyvízberuházással kapcsolatos pénzügyi kérdések
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

8.) Gáz- villany szabadpiacról történő beszerzése
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

9.) Temető parkolójának kialakítása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

10.) Orvosi rendelő parkolójának kialakítása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

11.) Egyebek
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

-

Emléknap
Sírhelydíjak felülvizsgálata
Civil szervezetek támogatási kérelme
A település tavaszi virágosítás árajánlata
Gépjármű értékesítése
Munkajogi kérdésekben állásfoglalás

12.) Zárt ülés
- Kábel TV szerződés
- Szociális ügyek
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselő 1810 órakor megérkezett.

1.)

A polgármester tájékoztatója az eltelt időszakban tett intézkedésekről
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Ismertette az elmúlt időszakban tett intézkedéseiről szóló beszámolót. Elmondta, hogy a
szennyvíz beruházás külön napirendi pont lesz, pontosítani szükséges a korábban meghozott
határozati javaslatot. A belvíz beruházásra vonatkozó egyszerűsített közbeszerzési eljárás kiírása
megtörtént, a pályázatok beérkezési határideje 2011. január 24-e volt. A soron következő
testületi ülésre előterjesztésre kerül a kivitelező kiválasztása. Az ipari park vízrendszer
kiépítésére érkezett árajánlat alapján a tervezői szerződés aláírására sor került. Kérte a képviselőtestületet, hogy a tervezési szerződést hagyja jóvá.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a polgármester beszámolóját, a tervezési
szerződés aláírását tudomásul vette.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
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1/2011. (I.27.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kaposvölgyi Vizitársulattal
Kaposmérő ipari park ivóvízellátásának vízjogi engedélyezési tervének elkészítésére
kötött tervezési szerződést jóváhagyólag tudomásul veszi. A képviselő-testület a
tervezési díjat, 392 000.- Ft + ÁFA összeget a 2011. évi költségvetésében biztosítja.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. február 28.

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

és

intézményei

költségvetéséről

szóló

(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, az iskola 2010. évi költségvetéséről szóló ¾ éves beszámolóját a társulási tanács,
illetve, a pénzügyi bizottság tárgyalta. A társulási tanácsa a beszámolót elfogadta. Ismertette a
rendelet tervezet főösszegeit. Megjegyezte, hogy az önkormányzat minden intézményénél
időarányos teljesítés valósult meg. Megkérte a pénzügyi bizottság elnökét ismertesse a bizottság
véleményét, észrevételét.
Miovecz János képviselő, PüB. elnöke
Elmondta, hogy a már megtörtént eseményekről nem nagyon lehet véleményt mondani. Az
adatok reálisak, ami az adatok mögött van arról tájékoztatást kaptak. Kérte, legközelebb ne 3
hónap csúszással kerüljön a bizottság, illetve a testület elé a beszámoló. A bizottság véleménye
szerint a rendelet tervezet tárgyalásra, elfogadásra alkalmas.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, az önkormányzat és intézményei
költségvetéséről szóló 3/2010.(III.10.) rendelet módosításával egyetért, az iskola ¾ éves
gazdálkodásáról szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul vette.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
rendeletet alkotta:
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2011.(II.1.) rendeletét
az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (III.10.) rendelet
módosításáról.
(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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3.) Kaposmenti Közoktatási Társulásból kilépés, általános művelődési központ és új
közoktatási társulás alapításáról szándék kinyilvánítása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Ismertette a Kaposmenti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás átalakítás kezdeményezéséről
szóló előterjesztést. Kaposmérőnek előnyösebb lenne, ha kiválna a társulásból és egy
tagintézménnyel, Bárdudvarnokkal alkotna közoktatási társulást. A társulás többi
intézményfenntartói a kistérséghez történő csatlakozást látja megoldásnak. Szenna, Kaposfő
együttesen kb. 30 millió forintot nyernének a kistérségi fenntartással, Kaposmérőnek 2 millió
forintot jelentene. Bárdudvarnokot megkereste, amennyiben nem csatlakoznak, akkor másik
települést kell keresni, teljesen önállóan Kaposmérő sem tudja fenntartani az iskolát. A faluházra
támogatást nyert az önkormányzat – IKSZT – ennek következménye a megfelelő működtetése.
Célszerű általános művelődési központot létrehozni, amely az iskola, óvoda, könyvtárt egyaránt
magába foglalja. A személyi feltételek az iskolánál adottak.
Berecz Pál képviselő
Az előterjesztés következő mondata „A társulásból történő kilépés előnye, hogy az
önkormányzat pénzügyeire kedvező hatással lenne, az erre vonatkozó számításokat a kilépésről
szóló végleges döntés, illetve az elszámolás után kapja meg a testület.” nem meggyőző.
Elmondta, hogy a kistérségi fenntartás lényege a magasabb fejkvóta. Nem lehet tudni, hogy
Bárdudvarnok csatlakozni kíván-e Kaposmérőhöz, ha nem az a magasabb normatívától való
elesést jelenti, illetve a jelenlegi társulásban a gazdasági feladatokat ellátó személyek juttatásait a
11 önkormányzat finanszírozta. Korábban már voltunk társulásban Bárdudvarnokkal, fizetési
gondjaik, problémák voltak. Ezek a tények bevétel kiesést jelentenek az önkormányzatnak.
Véleménye szerint kedvezőtlen hatást váltana ki, ha Kaposmérő kilép a társulásból. A kistérségi
fenntartás felé kellene elmozdulni. Nagyon meg kell gondolni a döntést, utólagos elszámolással
felelősségteljes döntést hozni nem lehet.
Miovecz János képviselő
Tudomása szerint 16 millió forint hiány van, egyébként Bárdudvarnok a fizető önkormányzatok
között volt. A kistérségek jövője bizonytalan. Korábban többször leszavazta a testület a
kistérségi fenntartásba történő átadást. Az iskola ¾ éves beszámolója szerint 15 millióval
kevesebbet kaptak, mint amennyit kellett volna. Szakmai változások is voltak.
Berecz Pál képviselő
Megjegyezte, hogy nem a mostani állapotról beszélt Bárdudvarnok esetében, hanem a korábbi
társulásról. A társulásnak tartoznak az önkormányzatok és Kaposmérő Önkormányzatnak. Nem
Kaposmérő pénze van a finanszírozásban, hanem a számlák vannak sorba rakva, az adott
önkormányzat által átutalt összegek befolyása után fizetik ki azokat.
Prukner Gábor polgármester
Nem véletlen nem beszélt számokról, erről nem érdemes vitatkozni. A kistérségi fenntartás
esetén nem Kaposmérő lesz a gesztor, nem adják át a 30 %-ot. Olyan intézményt szeretne, amely
önmaga iránt vállalja a felelősséget.
Figyelembe kell venni azt is, hogy 4 hónapra lehet a kistérségi fenntartásba adni az intézményt,
mivel előre láthatóan 2012-től megszűnik a kistérség. Most csak szándékról kell dönteni, a
végleges döntés 1 hónap múlva várható, akkor pontosabb adatok kerülnek a testület elé.
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Harangozó Csaba képviselő
Elmondta, hogy a 30 %-ot a többlet feladat miatt kapta Kaposmérő, illetve
székhelyintézményként bizonyos normatívákat nem tudott lehívni, ennek kompenzálására fizetett
a többi önkormányzat. A többi önkormányzat akkor részesül a magasabb normatívában, ha
Kaposmérő marad a gesztor, ekkor járnak jól ők is. Megkérdezte, hogy Bárdudvarnoknak,
Kaposfőnek mi a szándéka?
Prukner Gábor polgármester
A kérdésre válaszolva elmondta, hogy minden önkormányzat február 15-ig fogja jelezni
szándékát, arra vonatkozóan, hogy miképp képzelik el az intézmény további fenntartását.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a testület tagjainak többsége a határozati
javaslatban foglaltakkal egyetértett.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással a
következő határozatot hozta:
2/2011. (I.27.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Kaposmenti
Közoktatási Intézményfenntartó Társulásból a kilépést, továbbá az intézmény
átszervezését, ill. megszüntetését 2011. június 30. napjával. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Közreműködik: Simonné dr. Mészáros Renáta körjegyző
Határidő: 2011. március 31.

A polgármester javaslatára a képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással a
következő határozatot hozta:

3/2011. (I.27.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Kaposmenti
Közoktatási Intézményfenntartó Társulásból történő kilépést követően többcélú
intézmény, általános művelődési központ alapítását, illetve Bárdudvarnok községgel új
közoktatási társulás létrehozását. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére, illetve az előterjesztés mellékletét képező
szándéknyilatkozat aláírására.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Közreműködik: Simonné dr. Mészáros Renáta körjegyző
Határidő: 2011. március 31.
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4.) A képviselő-testület 2011. évi ülésezési terve
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a munka(ülésezési) terv az önkormányzat kötelező feladatainak figyelembe
vételével készült el. A tervezett üléseken kívül lehetnek ülések, ahol a sürgős aktuális
problémákról lehet dönteni.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a képviselő-testület 2011. évi
munka(ülésezési) tervében foglaltakkal egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
4/2011. (I.27.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi munka(ülésezési)
tervet jóváhagyólag elfogadja.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. január 27.

5.) Az étkeztetés térítési díjáról szóló 17/2004. (V.1.) rendelet módosítása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy az üzemeltető kezdeményezte a nyersanyagnorma és a rezsi költségek közötti
összeg emelését. A szülők által fizetendő térítési díj megállapítása nem a jogszabályi
előírásoknak megfelelően történt korábban. A szülőtől a nyersanyagnorma + ÁFA összeg
kérhető. A jelenlegi díj és a jogszabály szerint megállapított díj között az eltérés az
önkormányzatnak kb. 2 millió Ft többlet kiadást jelent 2011. évben. Kérte a képviselő-testületet,
hogy az előterjesztést tárgyalja meg, a határozati javaslatban foglaltakat, illetve a rendelet
tervezetet fogadja el.
Harangozó Csaba képviselő
Megkérdezte, hogy az idősek ellátása tekintetében is emelkednek a térítési díjak?
Bereczné Haszonits Ildikó pü. csop.vez.
Az idősekre vonatkozó térítési díjak felülvizsgálatát április hónapban szokta tárgyalni a
képviselő-testület.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a nyersanyagnorma emelésével egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
5/2011. (I.27.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
GASZTRONOMIA Bt. az étkezési nyersanyag normák emeléséhez 2011.január 1.
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napjától 2011. június 30. közötti időszakban hozzájárul az előterjesztésben foglaltak
szerint. A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a döntésről az érintettet értesítse.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. február 1.

A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a térítési díjakról szóló 17/2004. (V.1.)
rendelet módosításával az előterjesztésnek megfelelően egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
rendeletet alkotta:
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2011.(II.1.) rendeletét
a térítési díjakról szóló 17/2004. (V.1.) rendelet módosításáról.
(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

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

Prukner Gábor polgármester
Ismertette a KVG Zrt és a kistérség között megtartott egyeztető tárgyalás eredményét. Elmondta,
hogy a kadarkúti kistérség polgármesterei a szolgáltatási díjat 210.- Ft + ÁFA /ürítés összegben
határozták meg, a szolgáltató által kezdeményezett 236.- Ft + ÁFA /ürítés helyett. Ez az összeg a
lakosságot nem érinti, mivel az önkormányzat a hulladékszállítás díját 2011. évben is átvállalja.
Tájékoztatásul elmondta, hogy a lakosság a heti 120 l felett keletkezett hulladékot közvetlenül is
szállíthatja a lerakóba 8 500.- Ft/tonna összegért.
A koncessziós díj tekintetében egyeztetésre lesz szükség, mivel a szolgáltató nem fizet.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelés helyi közszolgáltatásról szóló 25/2004.(XII.1.) rendelet módosításával egyetért.
A hulladék szállítás díját 2011. évre 210.- Ft + ÁFA /ürítés összegben határozza meg a
képviselő-testület.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
rendeletet alkotta:
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2011.(II.01.) rendeletét
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelés helyi közszolgáltatásról szóló
25/2004.(XII.1.) rendelet módosításáról.
(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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7.) Szennyvízberuházással kapcsolatos pénzügyi kérdések
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a szennyvízberuházással kapcsolatosan több előterjesztés, határozati javaslat
készült. A pályázatot befogadták, a telep vízjogi engedélye a mai napon megérkezett, a rendszer
vízjogi engedélyére még várni kell. Az egyik a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. kérelme alapján a
lakás-előtakarékosság tárgyban, mely szerint a kérelmező a képviselő-testület hozzájárulásával
köthet szerződést a lakossággal a szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan.
Harangozó Csaba képviselő
Megkérdezte, hogy miért van erre a határozatra szükség?
Prukner Gábor polgármester
A kérdésre válaszolva elmondta, hogy a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. belső szabályzata miatt
szükséges a határozat.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a határozati javaslatban foglaltakkal
egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
6/2011. (I.27.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
Fundamenta-Lakáskassza Zrt. által a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó lakáselőtakarékossági szerződések megkötésére jogosult. A képviselő-testület megbízza a
polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. február 15.

Prukner Gábor polgármester
Hiánypótlásra hívták fel az önkormányzatot, mivel az önerő biztosítására támogatási igényt
nyújtottunk be. A saját erő 70 %-ára nyújtottunk be támogatási igényt. A jogszabályt még nem
alkották meg, de a pályázat kiíró 50 %-ban maximalizálta az önerő támogatását. A lakosság által
vállalt önerő a pályázatnál nem vehető figyelembe, csak ha társulást hoznánk létre. El nem nyert
pályázatra társulást létrehozni viszont nem lehet. A lakossági befizetést az önkormányzatnak kell
biztosítani. Az önkormányzatnak a 30 millió Ft mellett 10 millió Ft lekötött betétje van, illetve az
OTP-vel történt megegyezés alapján folyószámlahitelt vehet fel az önkormányzat az önrész
biztosítására. a fentiek biztosítékot jelentenek az önerő 20 % -ára. A hitel összege 27 millió Ft, 1
év időtartamra, az önkormányzat működése a hitel fedezete, azonban a rendelkezésre állási
költséget, 1 %-ot fizetni kell. A képviselő-testület korábban az önerő teljes összegére nyújtott be
támogatási igényt, a csökkenés miatt szükséges a határozati javaslat módosítása, illetve a teljes
önerő biztosítására hitel fedezet igazolása.
A képviselő-testületnek dönteni kell a hitel felvételéről, illetve az önerő összetételének változása
miatt a szennyvízberuházás összköltségét tartalmazó táblázat belső tartalmának pályázatban való
módosításáról.

8

Harangozó Csaba képviselő
Megkérdezte, hogy ezek szerint víziközmű társulat alapítására fog sor kerülni?
Prukner Gábor polgármester
A kérdésre válaszolva elmondta, hogy valószínűleg igen, de erről most nem kell dönteni.
Harangozó Csaba képviselő
Megjegyezte, hogy ha víziközmű társulatot hoznak létre, akkor az nem tud pályázni önerőre,
csak önkormányzat igényelhet támogatást. El fogják fogadni a vegyes finanszírozást?
Prukner Gábor polgármester
A kérdésre válaszolva elmondta, hogy a pályázati támogatás igényben az önerőt az
önkormányzat saját pénzeszköze, illetve a hitel biztosítja, a bíráló bizottság ez alapján fog
dönteni. A támogatás elnyerését követően a sajáterőt lehet a lakosságtól befolyt összegből
biztosítani.
Harangozó Csaba képviselő
Megjegyezte, hogy a pályázat benyújtásának megfelelően kell az önerőt biztosítani, az uniós
pályázatokra ez jellemző. Véleménye szerint, ha hitel a fedezet, akkor azt majd igénybe is kell
venni.
Prukner Gábor polgármester
Véleménye szerint nem lesz probléma az önrész biztosítása. Az elnyert támogatás esetén lehet
fedezet a lakossági befizetés.
A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatokban foglaltakkal
egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással a
következő határozatot hozta:
7/2011. (I.27.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
folyószámlahitelt vesz fel 27 millió Ft értékben, 1 éves futamidőre. A hitel fedezete az
önkormányzat mindenkor befolyó költségvetési bevétele. Az önkormányzat
kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére, és annak tervezését 2011. évi
költségvetésében biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt a hitelszerződés
aláírására, és az egyéb feltételekben történő megállapodásra.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. február 15.

A polgármester javaslatára a képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással a
következő határozatot hozta:
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8/2011. (I.27.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, az „Új közműves
szennyvízelvezetési és - tisztítási rendszer kiépítése Kaposmérő községben„ című KEOP1.2.0/B. pályázattal megvalósuló beruházás összköltsége az alábbi belső tartalommal
szerepeljen a pályázatban :
793.737.000,-Ft
A beruházás összköltsége:
A KEOP -1.2.0/B pályázat keretében
igényelt támogatás : ( 83,2 % ) :
660.439.642,-Ft
Saját erő összesen :
Saját erő tervezett összetétele:
„EU Önerő Alap” támogatás a saját erő
50%-ára:
számlapénz:
lekötött betétről banki igazolás:
hitel:

133.297.358,- Ft

66.648.679,- Ft
30.000.000,- Ft
10.000.000,- Ft
26.648.679,- Ft

Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
szennyvíz beruházás összköltségét tartalmazó táblázat belső tartalmának pályázatban való
módosítására.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. február 28.

A polgármester javaslatára a képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással a
következő határozatot hozta:
9/2011. (I.27.) 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 a saját erő 50 %-ára : 66.648.679,- Ft.
Az „EU önerő Alap” pályázat sikertelensége esetén a lakosság befizetései fedezik a
hiányzó összeget.
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
saját erő biztosítására szolgáló „EU Önerő Alapra„ való pályázat benyújtására.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. február 28.
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8.) Gáz- villany szabadpiacról történő beszerzése
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy az egész megyére kiterjedő közbeszerzési eljárást kezdeményezett a Somogy
Megyei Önkormányzat. Kaposmérő kis fogyasztónak minősül, önállóan nem tudja
kezdeményezni a szabadpiacról történő energia beszerzést. A közvilágítás esetében jelentős
megtakarítás érhető el. Kérte a testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, a határozati
javaslatban foglaltakat fogadja el.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, villamos energia és földgáz szabadpiaci
beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljáráshoz történő csatlakozással egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
10/2011. (I.27.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Somogy
Megyei Önkormányzat villamos energia és földgáz szabadpiaci beszerzésére vonatkozó
közbeszerzési eljáráshoz csatlakozik. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
szándék nyilatkozat aláírására, illetve annak megküldésére a szükséges mellékletekkel
együtt.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. január 31.

9.) Temető parkolójának kialakítása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy esős időben a temető parkoló használhatatlan a felázás miatt. Két árajánlat
érkezett tükör készítésére, amely 25 cm sóderágyat jelent alatta geoterfil terítéssel, amely
megakadályozza a kőzet sárba süllyedését. A testületnek azt kell eldönteni, hogy csak a parkolót
készítteti el, vagy a ravatalozóig az utat is.
Kiss Ervin képviselő
Véleménye szerint, ha elkezdik a parkoló kialakítását, akkor az utat is célszerű volna
megcsináltatni.
Harangozó Csaba képviselő
Javasolta, hogy a költségvetés tárgyalásakor térjenek vissza a parkoló kialakításának
tárgyalásához. Véleménye szerint vannak fontosabb felújítási feladatok, mint pl. Hunyadi utca
padka javítás. A fejlesztések, beruházások, felújításokról együtt kellene tárgyalni a költségvetési
adatok ismeretében.
Kiss Ervin képviselő
Véleménye szerint amiről most dönt a testület, azt már a költségvetésbe be lehet tervezni.
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Berecz Pál képviselő
Véleménye szerint sorrendiséget kellene tartani. Az intézményi térítési díj miatti többlet kiadás,
az iskola fűtéskorszerűsítés is kb. hasonló nagyságrendű.
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a költségvetés fedezetet biztosít a munkálatok elvégeztetésére.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a testület tagjainak többsége támogatta a
temető parkoló és út kialakítását.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
11/2011. (I.27.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Balatincz-Illés Kft. által készített árajánlat alapján meg kívánja valósítani a temető
melletti parkoló és út kialakítását 840 m2 területen, tükör készítéssel, zúzottkő
ágyazattal és geoterfil terítéssel. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételével.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. február 28.

10.)

Orvosi rendelő parkolójának kialakítása

(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a Hunyadi utca 5. szám alatti Orvosi rendelők és védőnői szolgálathoz tartozó
Hunyadi utcai gépkocsi-parkolók nem elegendők. A parkoló szám bővítését az ingatlanon belül
lenne célszerű megoldani, ehhez viszont a több területre lenne szükség. A Kossuth Lajos utca 39.
(hrsz.: 466) és 41. (hrsz.: 467) szám alatti telkek egy részének, összesen mintegy kb. 500 m2
terület megvásárlásával megoldható lenne az új telekrészen számításaink szerint kb. 20
parkolóhely kialakítása. Az önkormányzati ingatlan (tejcsarnok) értékesítéséből befolyt összeg
fedezetet biztosítana a terület vásárlására.
Kérte a képviselő-testületet, hogy az előterjeszt tárgyalja meg, a határozati javaslatban
foglaltakat hagyja jóvá.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a terület vásárlással egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
12/2011. (I.27.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Kaposmérő,
Hunyadi utca 5. szám alatti Orvosi rendelő és védőnői szolgálat telekalakításához a
Kaposmérő, Kossuth Lajos utca 39. és 41. szám alatti telkek egy részének 800-1000.Ft/m2 áron történő megvásárlásával.
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert a területvásárlási szerződés megkötésére,
a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének intézésére, továbbá a
telekalakítással kapcsolatos teendők elvégzésére, egyúttal arra, hogy gondoskodjon a
telken belüli parkoló kialakításáról. A képviselő-testület a felmerülő költségeket a
2011. évi költségvetésében biztosítja.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. február 28.

11.)

Egyebek

(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

a. Emléknap
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy dr Vig József községünk tragikusan elhunyt polgármestere, községünk
díszpolgára nagyon sokat tevékenykedett a falu fejlesztésén. Szerette a vidámságot, a társaságot,
munkájának méltó elismerését jelentené, ha évente a falunap programjainak keretében
emlékeznénk meg róla, illetve ezt a napot az Ő emléknapjává nyilvánítanánk. Röviden ismertette
az életútját.
Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselő
Elfogadja, hogy megemlékezést tartsanak a volt polgármester tiszteletére, de úgy gondolja, hogy
a falunap egy vidám, más jellegű program. Jobban el tudná képzelni, ha szavalóversennyel
egybekötött megemlékezés lenne.
Harangozó Csaba képviselő
Örül az előterjesztésnek, azonban a falunapot nem kellene összekeverni az emléknappal. Október
23-a a születésének évfordulója, akkor mindenévben van emlékezés, ezt a napot szívesebben
jelölné ki emléknapnak.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, az emléknap megtartásával egyetértettek,
de annak időpontjával a képviselő-testület tagjainak egy része nem értett egyet.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
13/2011. (I.27.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2011. évtől
minden év május utolsó szombatja Dr. Vig József volt polgármester emléknapja, egyben
falunap lesz. A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére, a falunapi programok szervezésére.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. május 31.
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b. Sírhelydíjak felülvizsgálata
Prukner Gábor polgármester
Ismertette az előterjesztést, elmondta, a fenntartó által megállapított temetési hely, valamint a
temető fenntartási hozzájárulás díjat az önkormányzat rendeletben állapítja meg a hatályos
jogszabályok alapján. A díjak mértékét évente felül kell vizsgálni. Javasolta, hogy a képviselőtestület ne változtassa, ne emelje meg a díjakat.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a sírhely díjak változtatását nem támogatja.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
14/2011. (I.27.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről
szóló 14/2004.(V.1.) rendeletében meghatározott díjakat felülvizsgálta, azokat
módosítani nem kívánja.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. január 27.

c. A település tavaszi virágosítás árajánlata
Prukner Gábor polgármester
A település virágosítására egy árajánlat érkezett. Véleménye szerint a testület ma arról döntsön,
hogy szeretné-e a település virágosítását a korábbi évekhez hasonlóan. A településen van még
egy vállalkozás, akitől árajánlatot vár, a költségvetés tárgyalásakor döntsenek a megbízásról.
Kiss Ervin képviselő
Véleménye szerint a járdák mellé ne ültessenek virágot.
Harangozó Csaba képviselő
Megkérdezte, akkor most csak arról döntenek, hogy legyen-e virágosítás?
Prukner Gábor polgármester
Igen.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a tavaszi virágosítással egyetért. A
beszerzésről későbbi testületei ülésen dönt a képviselő-testület.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
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15/2011. (I.27.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a település
virágosítását a korábbi évekhez hasonlóan támogatja. A megbízási szerződés aláírásáról
későbbi időpontban dönt.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. március 15.

d. Gépjármű értékesítése
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a Skoda Favorit gépkocsi értékesítésére tett felhívásra egy érdeklődő volt.
Javasolta, hogy az értékesítést ismételten kezdeményezzék és a legkedvezőbb ajánlatot tevő
részére értékesítsék.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a gépjármű mielőbbi értékesítésével
egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
16/2011. (I.27.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
tulajdonában lévő GWV-515 forgalmi rendszámú SKODA FELICIA 1.3 típusú
gépjárművet értékesítésre meghirdeti.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gépjármű értékesítésével
kapcsolatos hirdetést tegye közzé, a legjobb ajánlatot tevő részére értékesítse.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. február 28.

e. Hunyadi u. 28. szám alatti szolgálati lakás kerítés építés
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a szolgálati lakás kerítésének megépítésére a meglévő tervek alapján kért
árajánlatot. 950 000 – 1 200 000.- Ft közötti árajánlatok érkeztek, melyből csak az anyag
650 000.- Ft. Átadta megtekintésre a tervrajzot a képviselőknek. Elmondta, vagy gyűjtést kell
szervezni, vagy egyszerűbb léckerítést kell készíttetni. A 650 000.- Ft-ot is soknak tartja. A
szolgálati lakás felújításával egyidejűleg a kerítésnek is kellett volna készülni, ezzel szemben az
átadás után még most is több százezer forintot kell rákölteni. Kérte a testület felhatalmazását,
hogy egyszerűbb kerítést építtethessen lécből, vagy a képviselő-testület biztosítsa a szükséges
összeget.
Berecz Pál képviselő
Megjegyezte, hogy a kerítés nem egy évre készül, a faluközpontnak egységes képet kell nyújtani.
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Kiss Ervin képviselő
A terveket áttekintve megjegyezte, hogy a faluház előtti bejáratnál alkalmazott ragasztott fából
lett tervezve. Elmondta, hogy a tervek az előző ciklusban nem kerültek a képviselő-testület elé.
Egyetért azzal, hogy a kerítésnek a felújítással el kellett volna készülni.
Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselő
Elmondta, hogy az előző képviselő-testület elé lett terjesztve a terv, de akkor nem lett
megszavazva a költségvetésben, az akkori testület nem támogatta, a bejárat elkészítését is
nehezen engedélyezte a testület.
Miovecz János képviselő
Megjegyezte, még jó, hogy nem szavazták meg, mert el is készült volna ennyi pénzért. Úgy
gondolta az összeg az egész telekhatárra vonatkozik az ár, azonban a tervek alapján látja, hogy
csak az épület és a telekhatár közötti szakaszra vonatkozik.
Harangozó Csaba képviselő
Megjegyezte, azt mondjátok, hogy nem láttátok a tervet, most megnéztétek és egy pillanat alatt
minden világos lett. Volt a testület előtt egyrészt a kerítés, másrészt a garázs, harmadrészt a
feljáró miatt. Külön voltak választva a munkamenetek. Akkor úgy döntött a testület, hogy nem
csináltatja meg a garázst, amíg nincs rendőrautó, nem csináltatja meg a kerítést, a térkövezést a
feljáróra, mert nincs rá forrás. Amikor aszfaltozás volt a faluban, akkor ismét a testület elé került
a feljáró kérdése, így készült el feljáró aszfaltozása. Mindig a testület döntött az elkészítendő
munkálatokról.
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy ha 650 000.- Ft-ért elkészíti valaki, akkor maradjunk az eredeti terveknél, ha
nem akkor készítsünk egyszerű léckerítést.
Berecz Pál és Kiss Ervin képviselők
Véleménye szerint fölösleges újabb árajánlatot kérni, ne rugaszkodjunk el a valóságtól,
egyszerűbb léckerítés elkészítésével értek egyet.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a testületi tagok többsége egyszerű
léckerítés elkészíttetésével értett egyet.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással a
következő határozatot hozta:
17/2011. (I.27.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévő Kaposmérő Hunyadi u. 28. szám alatti szolgálati
lakás utcafronti léckerítés elkészítésére árajánlatot kér.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot
tevő kivitelezővel készíttesse el a kerítést.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. március 31.
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f. I. sz. háziorvosi körzet rendelési idő változás
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy az I. számú háziorvosi körzet orvosa 2011. március 1. napjától szeretné
megváltoztatni a rendelési időt. A szükséges engedélyek beszerzésére a képviselő-testület
hozzájárulását követően, a megbízási szerződés módosítás aláírása után kerülhet sor.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a megbízási szerződés módosítással
egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
18/2011. (I.27.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az I.
számú háziorvosi körzet rendelési idő megváltoztatására vonatkozó szerződés
módosítást jóváhagyja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
szerződés módosítás aláírására.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. február l.

g. Együttműködési megállapodás kisebbségi önkormányzattal
Prukner Gábor polgármester
Ismertette a Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kötendő együttműködési
megállapodást. A korábbi együttműködési megállapodás helyett új készült. Kérte a testület
felhatalmazását az együttműködési megállapodás aláírására.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, együttműködési megállapodást
jóváhagyólag tudomásul vette, a polgármestert felhatalmazta az aláírásával.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
19/2011. (I.27.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kaposmérő Települési
Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodást
jóváhagyólag tudomásul vette. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az
együttműködési megállapodás aláírására.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. február l.

h. SzASzK szándéknyilatkozat
Prukner Gábor polgármester
A Szociális Alapszolgáltatási Központnál 1 fő, 2 hó időtartamú, 6 órás közhasznú munkavállaló
foglalkoztatásához kérte a képviselő-testület felhatalmazását a szándéknyilatkozat aláírására.
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Harangozó Csaba képviselő
Megkérdezte, hogy az önkormányzatnak jelent-e többlet költséget a foglalkoztatás?
Prukner Gábor polgármester
A kérdésre válaszolva elmondta, hogy nem jelent többlet kiadást.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a szándéknyilatkozat aláírásával egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
20/2011. (I.27.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Szociális Alapszolgáltatási Központnál 2 hó időtartamra, 1 fő, 6 órás, közhasznú
munkavállaló foglalkoztatásához hozzájárul. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. február l.

i. Civil szervezetek támogatási kérelme
Prukner Gábor polgármester
A beérkezett támogatási kérelmek számára való tekintettel javasolta a napirendi pont
tárgyalásának elnapolását.
Kiss Ervin képviselő
A költségvetés első forduló tárgyalása után térjenek vissza a támogatási kérelmek
megtárgyalására.
Harangozó Csaba képviselő
Javasolta, hogy a civilszervezetek írják le, mire szeretnék fordítani a támogatás összegét. Az
önkormányzat határozzon meg egy keretet, amely elosztásáról pályázat útján döntenének.
Megjegyezte, hogy az önkormányzati támogatáson kívül is lehet pályázat útján támogatást
igényelni.
Prukner Gábor polgármester
Nem támogatja, hogy a civilszervezetek az önkormányzati támogatásokhoz pályázat útján
jussanak hozzá.
A képviselő-testület a napirendi pont tárgyalásának elnapolásával egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
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21/2011. (I.27.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a civilszervezetek
támogatásáról szóló napirendi pont tárgyalását elnapolta.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. március 15.

j. Munkajogi kérdésekben állásfoglalás
Prukner Gábor polgármester
Ismertette az előterjesztést. Kérte a képviselőket mondják el véleményüket, állásfoglalásukat az
előterjesztéssel kapcsolatosan.
Simonné dr. Mészáros Renáta körjegyző
Elmondta, hogy a közoktatási társulási ülésen merült fel a felmentési idő kérdése. A társult
önkormányzatoknak nehézséget okoz a nyugdíjazás miatti felmentési időre járó juttatás
kifizetése. Az egyenlőbánásmód miatt a közoktatási társuláson belül azonosan kell alkalmazni a
nyugdíjba vonulókra vonatkozó szabályozást.
Miovecz János képviselő
Véleménye szerint, aki eléri a nyugdíjkorhatárt, annak kötelessége bejelenteni azt, illetve
dolgozott annyit, hogy ne sajnáljuk tőle a 4 hónap felmentést. Ezt egységesen kell alkalmazni.
Harangozó Csaba képviselő
A felmentési idő megadása mellett áll, azt támogatja.
Kiss Ervin képviselő
Megkérdezte, hogy a közoktatási intézményfenntartó megállapodás nem tartalmaz arra
vonatkozóan szabályozást, hogy Kaposmérő azt biztosít a dolgozóinak amire lehetősége van?
Prukner Gábor polgármester
Nem tartalmaz ilyet, Kaposmérő adhat külön juttatást, de annak többlet költsége van, kevesebb
plusz költséget jelentene, ha a munkáltató adná meg a felmentési időre járó juttatást. Lehet, hogy
újra a testület elé fog kerülni ez a napirend.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a testület tagjai azzal a határozati
javaslattal értenek egyet, hogy a nyugdíjkorhatárt elérő munkavállaló kezdeményezésére a
munkáltató mentse fel.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
22/2011. (I.27.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
önkormányzat és intézményeinél a nyugdíjkorhatárt elérő munkavállaló
munkajogviszonyát, annak kezdeményezésére felmentéssel szünteti meg. a képviselő-
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testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kaposmenti
Intézményfenntartó Társulási ülésen a testület döntését képviselje.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. március 15.

Közoktatási

Tájékoztatásul elmondta, hogy május 15-én Kaposváron fesztivál lesz a megye összes
önkormányzatának részvételével, azok bemutatásával. Az iskolát felkérte egy műsor
elkészítésére, illetve lehetőség lesz egy sátor felállítására, ahol Kaposmérőt lehet bemutatni. A
fesztivál szerzői a Tarianus rend, akiknek a plakátját a közintézményekben elhelyeztük az
„Ajánld fel a csokid árát” felhívással jótékonysági gyűjtést szerveznek a beteg gyermekek javára.
A Somogy Megyei Közgyűlés Elnöke Gelencsér Attila a fővédnöke rendezvénynek, illetve a
gyűjtésnek.

Prukner Gábor polgármester megköszönte a Kábel TV nézőinek és a jelenlévőknek a
figyelmét, a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.
k.m.f.

Simonné dr. Mészáros Renáta
körjegyző

Prukner Gábor
polgármester

Pap József
jegyzőkönyv-hitelesítő
alpolgármester
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