JEGYZŐKÖNYV
Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2011. február 15-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 asszonyt.
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.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület egyhangúlag a következő napirendi pontokat
tárgyalta:

NAPIREND
1.) A polgármester két ülés közötti tevékenységéről, az átruházott hatáskörben tett
intézkedésekről és a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

2.) Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetés tervezete
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

3.) Kaposmérő Község rendezési terv módosítás
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

4.) Közbeszerzési eljárás eredménye belvíz elvezetés
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

5.) Közművelődési rendelet tervezet
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

6.) Közoktatási szakértő megbízása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
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7.) Önkormányzati rendeletek módosítása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

8.) Egyebek
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

9.) Zárt ülés
- Szociális ügyek
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

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

Prukner Gábor polgármester
Ismertette az írásos előterjesztéseket, a lejárt határidejű határozatokról szóló előterjesztést
kiegészítette azzal, hogy a testületi ülések közvetítésére vonatkozó együttműködési szerződés
aláírására sor került.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a polgármester két ülés közötti
tevékenységéről, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, a lejárt határidejű határozatokról
szóló beszámolóját tudomásul vette.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
33/2011. (II.15.) 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: 2011. február 15.
Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselő 1810 órakor megérkezett.

2.) Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetés tervezete
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a költségvetés bevételeit óvatosan tervezték, az állami normatíva csökken. A
költségvetésben egyensúly van. A lehetőségek a gazdasági válság miatt is korlátozottak. Az
iparűzési adó alacsonyabb csökkenését a legnagyobb forgalmat lebonyolító vállalkozás várható
elköltözése indokolja. A koncessziós díj bevételek előreláthatóan nem az elvártak szerint fognak
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alakulni. Felkérte a Pénzügyi Bizottság Elnökét ismertesse a bizottság véleményét a költségvetés
tervezetről.
Miovecz János képviselő, PüB. elnöke
Elmondta, hogy a bizottság az intézmény központ, a székhely iskola és a Bokréta Óvoda
költségvetését vizsgálata. Véleménye szerint minden önkormányzat a saját intézményeiért felel.
Az intézmény költségvetés tervezetével szemben a következő észrevételeket állapította meg a
bizottság:
- az intézményvezető olyan pótlékok kifizetéséről intézkedett, amelyhez – meglátása
szerint – a képviselő-testület egyetértését kellett volna kérnie.
- A nem rendszeres kifizetések esetében az arányos elosztást kell megvalósítani.
- Az óvoda esetében a Kaposmérőbe járók után a kiegészítés sokkal magasabb, mint a
társulás többi intézményében. Pl. Kaposfői hozzájárulás tizenháromszorosa a
kaposmérői.
- Az iskola költségvetése ua. mint az előző évi. A személyi juttatások 6,5 millió Ft-os
csökkenést mutat. Ennek örül, de túl nagy a különbség. Kérte, hogy majd biztosítsanak
lehetőséget az intézményvezetőinek, hogy erre válaszolhassanak.
- A művészeti oktatás ebben a tanévben felvállalható, kb. 1 millió forint, amit
hozzájárulásként fizetni kell az önkormányzatnak. A 2012/13-as tanévtől azonban nem
lehet majd igényelni 2,7 millió forint kiegészítést. Át kell gondolni, hogy a nem kötelező
feladatot a következő tanévtől milyen mértékig vállalja az önkormányzat.
Az önkormányzat egyéb intézményeinél is figyelembe kell venni a spórolási lehetőségeket. A
fejlesztések között prioritást kell biztosítani a szennyvízberuházásnak. A bizottság reménye
szerint sikerül támogatást nyerni, ha mégsem, akkor az energia racionalizálási pályázatokat kell
előnyben részesíteni. A bizottság véleménye szerint csak a helyi civilszervezeteket támogassa az
önkormányzat, pl. a Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesületet ne támogassák. A támogatási
kérelmüket nem nyújtották be, az automatikus támogatásokat nem javasolják.
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a költségvetés tervezetben a belvízelvezetés beruházás két évre lett tervezve,
azonban egy év alatt kell megvalósítani, ezért a kiadás 63 millió, a bevétel 60 millió, az önrész 3
millió forintra fog módosulni.
A tartalék nagyon kevés, szennyvízberuházás tervezési, közbeszerzési költségeire 12 millió
forint lett tervezve, ha nem nyer az önkormányzat pályázati támogatást, akkor az összeg nagyobb
hányada megmarad. A képviselő-testületnek majd lehetősége lesz eldönteni, hogy mire szeretné
fordítani pl. energia takarékos beruházások megvalósítására.
Molnár Lászlóné gazdasági vezető
Elmondta, hogy az iskolánál a 6,5 millió forint személyi juttatás megtakarítás abból adódik, hogy
ez évben minimális a jubileumi jutalomra jogosultak száma a tavalyi évhez képest, illetve a
megbízási díjak a vásárolt szolgáltatás dologi kiadások sorban kerültek feltüntetésre. A
költségvetés csökkenését eredményezi az étkezési juttatás csökkentése.
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a társulási tanács még nem döntött az intézmény költségvetéséről, de a cafetéria
juttatást nullára szerették volna csökkenteni. A közös intézmény esetében a többség dönt, nem
tehetjük meg, hogy Kaposmérőben többet adjunk. Várhatóan 4 000 – 6 000.- Ft/fő/hó lesz a
juttatás.
Javasolta, hogy a társadalmi szervezetek támogatása előzetes költségterv benyújtása és
elszámolási kötelezettség mellett történjen. Határozzon meg a testület egy keret, amelyből a
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polgármester, vagy a körjegyző, vagy pénzügyi bizottság határozza meg a támogatás mértékét.
El kellene dönteni, hogy mindenkire egyformán terjedjen ki, vagy van-e olyan társadalmi
szervezet, amelyet szeretne kiemelni a testület.

Harangozó Csaba képviselő
Elmondta, hogy az előző évben is volt ilyen kezdeményezés, 500 000.- Ft keret volt.
Kritériumként a programon résztvevők várható száma volt az irányadó. Véleménye szerint
semmiféle automatizmusra nincs szükség, sok olyan szervezet van, amely jogosult pályázatot
benyújtani, ahonnan támogatást nyerhet.
Kiss Ervin képviselő
Véleménye szerint a Pénzügyi Bizottság mobilabb, mint a testület, döntsön a támogatásokról.
Azokat a rendezvényeket, amelyeket tavaly is támogatott az önkormányzat az idén támogassa.
Harangozó Csaba képviselő
Véleménye szerint a döntés maradjon a testület hatásköre, ez érdekli leginkább a lakosságot.
Miovecz János képviselő
Egyetért azzal, hogy a testület hatásköre maradjon a döntés. A társadalmi szervezetek a
költségvetési koncepció elkészítésének idejére adják le támogatási igényüket és az adott évben
kapott támogatás felhasználásáról a beszámolójukat. Olyannak is van támogatás tervezve, aki
nem is kért.
Prukner Gábor polgármester
A Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület részére tagdíjat fizet az önkormányzat, nincs
plusz támogatás, az összeg rossz helyen van feltüntetve.
A Szent Erzsébet Alapítvány a Baglasi közösségi házat működteti, az ottani gyerekek, betegek
szállítását oldaná meg a kért támogatásból. Amennyiben a feladatot nem látják el, akkor az
önkormányzatnak azt kötelező ellátni, a tanyagondnoki busszal.
Harangozó Csaba képviselő
Megjegyezte, hogy a Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület érdekképviseleti egyesület,
amely pályázatok elbírálásánál tud segíteni az önkormányzatnak.
Ha a Baglas pusztai gyerekek, betegek szállítását átengedi az önkormányzat, akkor tudja-e
teljesíteni a vállalt kötelezettségét, emiatt ne legyen normatíva visszafizetési kötelezettség.
Korábbi évekhez hasonlóan, ha a katolikus egyházat támogatja az önkormányzat, akkor a
református egyházat is támogassa.
Berecz Pál képviselő
Véleménye szerint a társadalmi szervezetek támogatását kell szigorítani akkor, amikor az iskola
feladatát szűkíteni kell. Az igényelt támogatások összesen kb. 2 millió forint. A támogatások
elbírálását a képviselő-testületre bízná.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, az önkormányzat és intézményei 2011. évi
költségvetéséről szóló rendelet tervezetet tudomásul vette. A közmeghallgatás elé terjesztésről a
Kaposmenti Közoktatási Intézményfenntartó Társulási Tanács ülésén elfogadott intézményi
költségvetés ismeretében dönt a képviselő-testület.
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A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
rendeletet alkotta:
34/2011. (II.15.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a z
önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetés tervezetét tudomásul vette. A
közmeghallgatás elé terjesztéséről az iskola elfogadott költségvetésének
megismerését követően dönt. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy a Kaposmenti Közoktatási Intézményfenntartó Társulási Tanács ülésén a 6 000.Ft/fő cafetéria juttatás figyelembe vételével készített intézményi költségvetés tervezet
mellett szavazzon.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. február 18.

3.) Kaposmérő Község rendezési terv módosítás
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a képviselő-testület korábban már tárgyalt a rendezési terv módosításról, most
arról kell dönteni, hogy a testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződést aláírására.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a tervezési szerződés aláírásával
egyetértett.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
35/2011. (II.15.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 39/2010.
(IV. 29.) Kt. határozatban foglaltak szerint Kaposmérő község településrendezési
tervének 3. számú módosítását a Virányi Építész Stúdió Kft.-vel (7400 Kaposvár,
Losonc utca 1.) készítteti el 550.000,- Ft + Áfa tervezési díj ellenében. Megbízza a
polgármestert a tervezési szerződés megkötésére.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. február 28.

4.) Közbeszerzési eljárás eredménye belvíz elvezetés
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Javasolta, hogy a közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítsa a testület. Amennyiben a
részletes indokolást szeretnének az ügyről, akkor zárt ülésen javasolja tárgyalni a napirendi
pontot.
A képviselő-testület a napirendi pont zárt ülésen történő megtárgyalásával egyetért.
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A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
36/2011. (II.15.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2011.
január 3-án kiírt, „Kaposmérő déli részének belvízrendezése” tárgyú közbeszerzési
eljárásról szóló előterjesztést zárt ülésen tárgyalja.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. február 15.

5.) Közművelődési rendelet tervezet
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a rendelet megalkotása az IKSZT pályázati támogatásból felújított faluház
általános művelődési központként történő működtetéséhez szükséges. Javasolta, a rendeletet
alkossa meg a testület.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a képviselők többsége a rendelet
megalkotásával egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással a
következő rendeletet alkotta:
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2011.(II.16.) rendeletét
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról.
(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

6.) Közoktatási szakértő megbízása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a Kaposmenti Közoktatási Intézményfenntartó Társulásból történő kilépés a
Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény átszervezési és
új többcélú intézmény alapítási tevékenységével kapcsolatos szakértői véleményt elkészítésével
bíznák meg Gosztolya Józsefet. A szakértőnek állást kell foglalnia, hogy a tervezett átszervezés,
illetve az új intézmény alapítás után továbbra is biztosított a nevelési – oktatási tevékenység és
szolgáltatás megfelelő színvonalú ellátása, illetve annak aránytalan teher nélküli biztosítása.
Továbbá, hogy az új intézmény az alapításához szükséges feltételekkel rendelkezik.
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A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, Gosztolya József szakértő megbízásával
egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
37/2011. (II.15.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hunyadi
János Általános Iskola, Óvoda és AMI intézmény átszervezési és új többcélú intézmény
alapítási tevékenységével kapcsolatos szakértői vélemény elkészítésével Gosztolya József
tanügyigazgatási szakértőt bízza meg. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
a megbízási szerződés aláírására, a költségeket a 2011. évi költségvetésében a testület
biztosítja.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. február 15.

7.) Önkormányzati rendeletek módosítása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy egyes helyi rendeletek tartalmaznak szabálysértések elkövetése esetére
szabálysértési bírság kiszabásának lehetőségét. A rendeletek ezen szakaszai a jelenleg 30 ezer Ft
bírság kiszabását teszik lehetővé a 50 ezer Ft helyett, amely csak akkor alkalmazható, ha a
testület a jelen rendelet-tervezet szerint módosítja a felsorolt rendeletekben a pénzbírság
legmagasabb összegét.
A rendelet-tervezet tartalmazza a háziorvosi körzet, illetve a védőnői körzetről szóló rendeletek
módosítását. Ezek indoka, hogy a település két legújabb a Fodor András és a Cingető utca ez
ideig nem került felsorolásra. A rendelet megalkotásával e hiányosságot megszüntetheti a
testület.
Kérte a képviselő-testületet, hogy a rendelet alkossa meg.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a helyi rendeletek előterjesztésben
foglaltak szerinti módosításával egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
rendeletet alkotta:
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2011.(II.16.) rendeletét
az egyes helyi rendeletek módosításáról.
(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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8.) Egyebek
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

a. Szolgálati lakás kerítés
Prukner Gábor polgármester
Az előző testületi ülésen tárgyaltak a Kaposmérő, Hunyadi u. 28. szám alatti szolgálati lakás
kerítés építéséről. Új árajánlat érkezett egyszerű léckerítésre. Az árajánlatot a képviselő-testület
megismerte. Kérte, hogy az előterjesztést tárgyalja meg a testület.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a sírhely díjak változtatását nem támogatja.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 5 igen, 2 nem szavazattal, egyhangúlag a
következő határozatot hozta:
38/2011. (II.15.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Kaposmérő,
Hunyadi utca 28. szám alatti szolgálati lakás utcai kerítésének kétoldalas építéséhez.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a kivitelezővel a szerződést
590 000.- Ft összeggel kösse meg, mely tartalmazza az anyagárat és a munkadíjat.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. február 20.

b. Létszámstop
Prukner Gábor polgármester
Az együttes ülésen a körjegyzőség vonatkozásában tárgyaltak a létszámstopról, melyet az
önkormányzat összes intézményére szeretne kiterjeszteni. Az iskola gazdasági vezetőjének 2011.
február 28. napjától megszűnik a közalkalmazotti jogviszonya. Az intézményvezető a pályázatot
kiírta, a gazdasági vezető álláshelyére a testület döntése nem vonatkozik.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, az önkormányzat és intézményeinél a
létszám maximalizálásával egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
39/2011. (II.15.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
önkormányzat és intézményei létszáma tekintetében a jelenlegi létszámot maximalizálja.
Az önkormányzat és intézményei létszámában bekövetkezett bármilyen okból történő
csökkenés esetén a létszám pótlásáról 2011. március 1. napjától kizárólag testületi döntés
alapján lehet gondoskodni.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. február 28.

8

c. Kistérségi tagdíj
Prukner Gábor polgármester
A Kadarkúti - Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa – figyelemmel a
települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4.§ának (4) bekezdésében foglaltakra – az önkormányzatok által fizetendő hozzájárulásnak az adott
önkormányzat közigazgatási területén lakó – vagy tartózkodási hellyel rendelkező - személyre
jutó mértékét a 2011. évre 90 Ft/fő/évben állapította meg. A képviselő-testületnek határozatban
kell dönteni a tagdíj megfizetéséről.
Tájékoztatásul elmondta, hogy a társulási ülésen a 2011. évi céltartalék mértékét a normatív
állami hozzájárulások tagönkormányzatokat megillető részének 5 %-ában állapították meg.
Kérte a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a Kadarkúti - Nagybajomi Többcélú
Kistérségi Társulási tagdíj mértékével egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
40/2011. (II.15.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Kadarkút
– Nagybajom Többcélú Kistérségi Társulás részére 2011. évben 90.- Ft/fő/év
hozzájárulást fizet a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló
2004. évi CVII. törvény 4.§-ának (4) bekezdésében foglaltakra való tekintettel.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. március 15.

d. Interaktív tábla
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy az Önkormányzata a TIOP-1.1.1-07/1 számú, „A pedagógiai, módszertani
reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” elnevezésű konstrukció keretén belül
pályázatot nyújtott be „Informatikai fejlesztés a Hunyadi János Általános Iskola
Napköziotthonos Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben Kaposmérőn” címmel. Az
iskola 22 647 500 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert. Az eszközök beszerzésére
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. A Várkonyi Tervező, Befektetési és Mérnökiroda Kft. a
támogatási szerződésben meghatározott bruttó 440.000,- Ft összeg ellenében vállalja az eljárás
lebonyolítását.
Kérte, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel a megbízási szerződés aláírására.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a megbízási szerződés aláírásával egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
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41/2011. (II.15.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a TIOP1.1.1-07/1 számú pályázat közbeszerzési eljárását 2011. első negyedévében el kell
indítani. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Várkonyi Tervező,
Befektetési és Mérnökiroda Kft.-vel (7400 Kaposvár, Kossuth u. 74.) a közbeszerzési
eljárás lebonyolítása tekintetében kötendő szerződés aláírására. A Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a belső felelősségi rend, az ajánlattételi felhívás és a
dokumentáció elfogadására.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. március 31.

e. Közbeszerzési Szabályzat
Prukner Gábor polgármester
Ismertette az új közbeszerzési szabályzatot, amely az előző napirendi ponthoz szorosan
kapcsolódik. A régi közbeszerzési szabályzatot több ponton kellett volna módosítani, az új
közbeszerzési szabályzat, amely a közbeszerzési törvényt kiegészíti, felépítése egyszerűbb,
lehetőséget biztosít külső szakértő eljárásba való bevonására.
Harangozó Csaba képviselő
Véleménye szerint az új közbeszerzési szabályzat sok döntési jogkört ad át a polgármesternek.
További észrevétel:
- A szabályzat polgármesteri hivatalt említ, azonban Kaposmérőben körjegyzőség van, nem
polgármesteri hivatal.
- Korábban a képviselő-testület delegált külső tagot a bíráló bizottságba. (11.1. pont)
- A bizottság elnökét ne a polgármester jelölje ki, javasolta, hogy a körjegyző legyen a bizottság
elnöke (11.6. pont)
- A döntéshozó az önkormányzat, a képviselő-testület, nem a polgármester (12.2. pont)
- A testület nem tud a jogszerűségért felelni (12.6. pont)
- Annak eldöntése, hogy a szerződés módosítása, az új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül
történhet-e a testület jogköre legyen (15.2.)
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy az interaktív tábla pályázat lebonyolítása miatt szükséges a változtatás.
Tapasztalata szerint minden közbeszerzést lebonyolító a saját igénye szerint szeretné módosítani
a szabályzatot. Az elvégzett munkáért a polgármester felel nem a testület. Megjegyezte, hogy az
intézmény kezdeményezte a közbeszerzési szabályzat elkészítését, nem pedig Ő. Javasolta
elfogadni, majd a pályázat lebonyolítása után módosítani, aktualizálni a szabályzatot.
Harangozó Csaba képviselő
Elmondta, hogy a 12.6. pontban csak a célszerűség legyen, a jogszerűség ne, valamint a
„polgármesteri hivatal” szövegrész helyett „körjegyzőség” szövegrész legyen a szabályzatban.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a képviselő javaslatával egyetértettek.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
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42/2011. (II.15.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Várkonyi
Tervező, Befektetési és Mérnökiroda Kft. (7400 Kaposvár, Kossuth u. 74.) által
készített közbeszerzési szabályzatot, melyet Kaposmérő Község Önkormányzata által
lefolytatott közbeszerzési eljárások során a hatályos közbeszerzésekről szóló 2003.
évi CXXIX. törvénnyel összhangban alkalmazni kell.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. február 28.

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

Harangozó Csaba
jegyzőkönyv-hitelesítő
képviselő
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