JEGYZŐKÖNYV
Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2011. március 30-án megtartott rendkívüli 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
Kaposmérői választó polgárok jelenléti ív szerint
Jegyzőkönyvvezető: Fehér Nándorné
Prukner Gábor polgármester köszöntötte a képviselő-testületi tagokat, körjegyző asszonyt.
Megállapította, hogy a rendkívüli 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
Megkérdezte, hogy 10 napirendi ponttal miért rendkívüli ülést hívott össze a polgármester,
illetve miért későn került sor az anyag kiküldésére?
Prukner Gábor polgármester
A kérdésekre válaszolva elmondta, hogy Jákó Önkormányzat döntésére vártunk a közoktatási
társulás tárgyában. A napirendi pontok témái mindenki előtt ismertek, korábban is volt már szó
róluk.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal a következő napirendi
pontokat tárgyalta:

NAPIREND
1.) Interaktív tábla közbeszerzéséről szóbeli tájékoztató
(Előadó: Dr. Szalainé Dr. Bagó Tünde)

2.) A Kaposmenti Közoktatási Intézményfenntartó Társulásból kilépésről végleges
döntés
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

3.) Közoktatási Intézményfenntartó Társulás létrehozása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

4.) Általános művelődési központ alapítása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

5.) Általános művelődési központ vezetői pályázat tartalmának meghatározása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
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6.) Közbeszerzési terv 2011.
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

7.) Hunyadi János Általános iskola, Óvoda és AMI létszám engedélyezése
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

8.) Fás növények telekhatártól történő ültetésének szabályozása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

9.) Egyebek
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

10.)
-

Zárt ülés
Szociális ügyek

(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

1.) Interaktív tábla közbeszerzéséről szóbeli tájékoztató
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Bemutatta Dr. Szalainé dr. Bagó Tündét és Dr. Liszkai Katalint. Felkérte Dr. Szalainé dr. Bagó
Tündét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját az interaktív táblák közbeszerzéséről.
Dr. Szalainé dr. Bagó Tünde
Elmondta, hogy az interaktív táblák beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás 2011.
februárjában került kiírásra. Az idő rövidsége miatt meghívásos pályáztatás volt. A
pályázatbontás a múlt héten történt meg. Mind 3 pályázót hiánypótlásra kellett felhívni. Az
ajánlatok az elnyert támogatáshoz közeli összegek voltak. A hiánypótlás benyújtásának
határideje ma volt, a testületi ülést megelőzően került sor a bíráló bizottság ülésére. A három
pályázó közül csak az 5P Műszaki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Kaposvár, Bethlen tér 3.)
nyújtotta be a hiánypótlást. Ezért az ő ajánlatukat fogadta el érvényesnek a bíráló bizottság, a
szakmai, műszaki tartalom a kiírásnak megfelelő. A bizottság eredmény hirdetést javasol a
képviselő-testületnek. Tájékoztatásul elmondta, hogy, amennyiben a testület eredményesnek és
kihirdethetőnek minősíti a közbeszerzést, akkor április 4-én lehet az eredmény hirdetés, és május
10-ig lehet a beszerzést megvalósítani.
Harangozó Csaba képviselő
Megkérdezte, hogy miért nem került sor ajánlattételi felhívás közzétételére, illetve miért nincs az
előterjesztés írásban a képviselő-testület elé terjesztve?
Dr. Szalainé dr. Bagó Tünde
A kérdésekre válaszolva elmondta, hogy a közbeszerzésről szóló törvény szerint nem minden
esetben kell ajánlattételi felhívást közzé tenni. Részletesen ismertette a jogszabály ide vonatkozó
szakaszait.
A képviselő másik kérdésére elmondta, hogy a hiánypótlás benyújtására biztosított határidő miatt
ma tudott tárgyalni a bíráló bizottság a pályázatokról.
Harangozó Csaba képviselő
Megjegyezte, hogy helyi előírás alapján bizonyos kérdésekről csak írásbeli előterjesztés alapján
tárgyal a képviselő-testület.
Dr. Liszkai Katalin
Elmondta, hogy leírni is csak ennyit tudnak, mint amennyi elhangzott.
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Harangozó Csaba képviselő
Véleménye szerint szabálytalan, ha erről dönt a testület. Nem ismert a testület előtt a pénzügyi
alátámasztás.
Kiss Ervin képviselő
Véleménye szerint nem kellene elhalasztani a döntést.
Miovecz János képviselő
Három éve húzódik az interaktív táblák beszerzése, állami támogatást használ fel az
önkormányzat. Nem tudom, hogy milyen pénzügyi alátámasztást szeretnél. A pályázati
támogatás más célra nem használható fel.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a közbeszerzés eredményesnek és
kihirdethetőnek minősítésével egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással a
következő határozatot hozta:
59/2011. (III.30.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
interaktív tábla közbeszerzési eljárás lefolytatásáról eredményt hirdet. A képviselőtestület a beérkezett 3 ajánlat közül az 5P Műszaki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(Kaposvár, Bethlen tér 3.) ajánlatát hirdeti ki eredményesnek. Az LSK Hungária Kft.
Budapest, illetve a M& Computer Kft. Pécs ajánlata eredménytelen. A nyertes ajánlat
20 398 750.- Ft-ról szól, mely összeget interaktív tábla, tantermi eszközök
beszerzésének finanszírozására nyerte a Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és
AMI.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. május 31.

2.) A Kaposmenti Közoktatási Intézményfenntartó Társulásból kilépésről végleges döntés
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy minden a jogszabályban meghatározott érintettek – civil szervezetek,
szakszervezetek stb. – véleménye a testületi tagok rendelkezésére áll. Kaposszerdahely
Kisebbségi Önkormányzata ma küldte meg a véleményét. A normatíva számítások ismertek a
testület előtt. Bárdudvarnok nem kíván csatlakozni, Jákó, illetve Visnyeszéplak
polgármestereivel tárgyalások folynak. Jákó március 28-ai ülésén döntött a csatlakozásról. A
településről 11 fő jár a kaposmérői iskolába. Részletesen ismertette a kaposmérői érintettek
véleményét, amely többségében a kilépést támogatja. A kilépésről szóló végleges döntést
március 31-ig kell meghozni a társulási megállapodásban foglaltak alapján. A jogszabály
változott május 31-ig engedné meg a döntés meghozatalát.
Tájékoztatásul elmondta, hogy három hónap alatt a társult önkormányzatok részéről 15 millió
forint tartozás keletkezett.
Általános művelődési központot hoznánk létre, az adminisztrációt az önkormányzat látná el, így
nem jelentene létszámnövekedést, a központ munkájára nem tartunk igényt.
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Harangozó Csaba képviselő
Megkérdezte, hogy mely napirendi pontokról fogunk ma dönteni? A társulási megállapodásról
kell dönteni?
Prukner Gábor polgármester
A kérdésre válaszolva elmondta, hogy azokról, amelyekről a testület dönteni tud. A napirendi
pontok összefüggnek, de nem kell mindenről ma dönteni, csak a kilépésről.
Harangozó Csaba képviselő
Elmondta, hogy valóban kaptak összegzést a véleményekről, a kaposmérői iskola támogatja a
kilépést. Véleménye szerint torz a 70 %-os támogatás kimutatása. 7,5 millió forinttal kevesebb
normatívát kapna Kaposmérő a kilépés után, ezen felül egyéb a felsős gyerekek után járó
normatíva igénylését is elveszíti. A kiadást növeli pl. az intézményvezető és a titkárának a bére.
Számítása szerint Kaposmérő 14 millió forinttal kevesebb bevétellel számolhat a jelenlegi adatok
figyelembe vételével.
Véleménye szerint a szakértői szakvélemény nem megfelelő, ezzel kapcsolatosan a következőket
mondta el:
- nincs aláírva,
- Az első részben Visnyéről, majd Jákóról szól.
- Hiányoznak számadatok, struktúrák.
- Nincs kidolgozva az ÁMK alapításának a menete.
- A szakértői vélemény első három oldala a pedagógiai programból, a társulási megállapodásból
van kimásolva, semmi új gondolatot nem tartalmaz.
- Leírja, hogy akik maradnak a társulásban azoknak nem lesz hátrányos, ha Kaposmérő kilép.
- A szervezeti struktúra nincs kidolgozva.
- Az ÁMK nem kötelező feladat, a működtetése sokkal többe kerül, ennek magasabb a
fenntartási költsége.
- A kistérségi, megyei tervvel összhangban van-e?
- Szerinte nincs szó jogutódlásról.
- A veszteség 14 millió forint.
- Jákói határozat kivonat, szándéknyilatkozat szerintők az előnyöket, mi csak a költségeket
élvezzük.
Simonné dr. Mészáros Renáta körjegyző
Az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy a szakértő vállalja a felelősséget a leírtakért. A
közoktatási törvény 88. §-a alapján nem kell a kistérségi közoktatási tervvel való egyezést
vizsgálni. A megyei tervvel való egyezés vizsgálata folyamatban van. A jogutódlás valóban nem
a klasszikus jogutódlás, de munkajogilag a létrehozandó intézmény jogutódja lesz a jelenleginek,
a munkavállalókat hátrány nem éri. A szakszervezetek véleményét a közalkalmazotti törvény
alapján megkértük.
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a kaposmérői intézményben foglalkoztatottak maradnak. Elmondta, hogy ha a
kistérségi fenntartást választaná Kaposmérő, akkor sem lenne jogosult a 30 %-ra, ettől
mindenképp elesne a település. Visnyével történő társulás normatíva bővítést eredményezhet.
A döntést nem a szakértőnek kell meghozni, hanem a testületnek.
Miovecz János képviselő
Véleménye szerint a szakértőnek semmi köze az ÁMK-hez, illetve a struktúrához. A szakértő
megállapította, hogy a gyerekeknek, szülőknek nem okoz hátrányt a tervezett változás. A
4

társulásban résztvevő önkormányzatok a központ létszámával kapcsolatos költségeket, illetve a
30 %ot finanszírozták.
Berecz Pál képviselő
A közmeghallgatáson az hangzott el, hogy nem anyagi okok miatt lépünk ki. Ha 2 év alatt
megszűnik a kistérség, akkor miért kell most kilépni? Véleménye szerint a 14 millió forint kiesés
sok, ha most 15 millióval tartoznak és gondot okoz, akkor a normatíva csökkenés is ugyanolyan
gondot fog okozni. Visnyeszéplak Mezőőrssel van jelenleg társulásban, azok a gyerekek nem a
klasszikus oktatási rendszer szerint tanulnak.
Megkérdezte, hogy a művelődési ház alapítása miért fontos? Az egyik oldalon szűkítésről van
szó, a másikon bővítésről. Tudni szeretnénk, hogy mi az igazi indoka a kilépésnek.
Prukner Gábor polgármester
A kistérségek megszűnnek, ha a társult önkormányzatok nem fizetik a normatíván felüli
összegeket, akkor az állam veszi át a közoktatási feladatot, amelyre csak a normatívát fogja
biztosítani. Mindenki előtt ismert, hogy ez mire elég. Nem fogják finanszírozni a sportot, a
művészeti oktatást, illetve egyéb szakköröket.
Visnyeszéplak 120 lakosból álló település, ahol 24 gyerek van, tárgyalnak a társulásról. A
létrehozandó társulásban minden jog Kaposmérő testületét illetné meg, és ez a lényeg.
Az előző testület döntött az IKSZT pályázatról, melynek feltétele a támogatás elnyerését
követően a művelődési ház működtetése 5 évig.
Berecz Pál képviselő
Létrehozunk egy áltársulást, pedig van egy szakmailag jól működő struktúrájú intézményünk.
Prukner Gábor polgármester
Nem ismertek a múlt évi gazdálkodásról szóló adatok. Véleménye szerint nem működik jól az
iskola.
Harangozó Csaba képviselő
Megkérdezte, hogy miért nem történik inkasszálás?
Prukner Gábor polgármester
A polgármesterekkel történt egyeztetés miatt, az elszámoláskor sor kerül az inkasszálásra.
Kiss Ervin képviselő
Véleménye szerint két éve rossz döntést hozott a testület, most ezt próbálják helyre hozni.
Miovecz János képviselő
Az integráció fő motivációja a 600 millió forintos pályázat volt, amit nem nyertünk meg.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a Kaposmenti Közoktatási
Intézményfenntartó Társulásból történő kilépésről szóló végleges döntés meghozatalával a
többség egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
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60/2011. (III.30.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a napirendi
pontról névszerinti szavazással dönt.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. március 30.

„Névszerinti szavazás eredménye:
dr. Árva-Lóky Zsófia képviselő
Berecz Pál képviselő
Harangozó Csaba képviselő
Kiss Ervin képviselő
Miovecz János képviselő
Pap József alpolgármester
Prukner Gábor polgármester

nem
nem
nem
igen
igen
igen
igen”

A polgármester javaslatára a képviselő-testület 4 igen, 3 nem szavazattal a következő határozatot
hozta:
61/2011. (III.30.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Kaposmenti
Közoktatási Intézményfenntartó Társulásból 2011. június 30. napjával kilép. Kilépés
előtt a többi önkormányzat döntésének függvényében módosítja az alapító okiratot a
székhely tekintetében, továbbá felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a
kilépéssel kapcsolatos intézkedések megtételére és a társulási megállapodás
felmondásának közlésére, a közalkalmazottak tekintetében kinevezés módosítására,
illetve az ezzel kapcsolatos tájékoztatásra jogszabály (Kjt. 85/A. §) alapján.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. március 31.

3.) Közoktatási Intézményfenntartó Társulás létrehozása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Ismertette Jákó Község Önkormányzat Képviselő-testület határozat kivonatát, mely szerint
közoktatási társulást hoz létre Kaposmérővel 2011. július 1. napjától.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, az intézményfenntartó társulás
létrehozásáról szóló megállapodással egyetért, de a végleges megállapodás aláírásáról később
dönt a testület.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással a
következő határozatot hozta:
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62/2011. (III.30.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Kaposmenti
Közoktatási Intézményfenntartó Társulásból történő kilépést követően többcélú
intézmény, általános művelődési központ alapítását, illetve Jákó községgel új
közoktatási társulás létrehozását. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Közreműködik: Simonné dr. Mészáros Renáta körjegyző
Határidő: 2011. március 31.

4.) Általános művelődési központ alapítása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy az új intézmény alapító okirata, a képviselő-testület egyetértése esetén
tartalmazza az óvodai létszám emelését 110 főről 120 főre. Ennek oka, hogy az új utcákban
letelepedett családokban több az óvodáskorú gyermek, a létszám emelésével senki felvételét nem
kell elutasítani.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a az óvodai létszám emelésével egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
63/2011. (III.30.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
óvodai csoport létszámát megemeli tekintettel a nevelési év, tanítási év során az új
gyermekek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt. Az óvodai csoport létszám
2011/2012-es oktatási évtől 120 fő. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy az alapító okirat elkészítéséről a testület döntésének megfelelően
gondoskodjon.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. március 31.

Miovecz János képviselő
Elmondta, hogy az alapító okirat részletes. Néhány észrevétele azonban van. A Visnye és a
telefonszám vélhetően tévedésből maradt a szövegrészben. A nemzeti és etnikai oktatási
szakfeladat korábban a kaposfői iskola miatt volt az alapító okiratban. Javasolta kivenni a
szakfeladatok közül. A régi alapító okiratban az intézmény jogállása külön pontban volt
feltüntetve. Javasolta az észrevételeit módosítani az alapító okiratban.
Simonné dr. Mészáros Renáta körjegyző
Az intézmény jogállását tartalmazza az alapító okirat, valóban nem az előző formátum
alkalmazására került sor. A tartalom a fontos.
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Harangozó Csaba képviselő
Megkérdezte, hogy ki az alapítója az intézménynek? Az 1. pontban csak Kaposmérő, a 8.
pontban Jákó is. Az alapító okirat 1. pontjában az „alapító” szót javasolta kivenni. A 6. pontban
az intézmény illetékességi és működési köre címszó alatt Jákó is fel van tüntetve, mit fog az
ÁMK csinálni Jákó közigazgatás területén? A 16. pontban valószínűleg Visnye tévedésből
maradt a szövegben. A 17. pontban az intézmény alaptevékenység ellátásáról az alapító
gondoskodik, tehát a két önkormányzat. Ezzel szemben nem kérünk normatíván felüli
hozzájárulást Jákótól?
Prukner Gábor polgármester
Az elhangzott kérdésekre válaszolva elmondta, hogy az ÁMK egyenlőre semmit nem fog
Jákóban csinálni, de lehet, hogy később fog. A költségvetési törvény előírja, hogy meg kell
állapítani a normatíván felüli költségeket, de erről a gesztor önkormányzat le mondhat.
Harangozó Csaba képviselő
Ez azt jelenti, hogy a két önkormányzat gondoskodik az alaptevékenység ellátásáról, de csak az
egyik fizet?
Prukner Gábor polgármester
Igen.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással a
következő határozatot hozta:
64/2011. (III.30.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
elhangzott kiegészítésekkel, módosításokkal az alapító okiratot jóváhagyólag
elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat
aláírására.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. április 30.

5.) Általános művelődési központ vezetői pályázat tartalmának meghatározása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Ismertette az intézmény vezetésére vonatkozó pályázati kiírás tervezetét. Elmondta, hogy
általános pályázati kiírás, ahol a közoktatási intézmény vezetésére vonatkozó feltételek lettek
elsődlegesen figyelembe véve. Lehetett volna a művelődési ház vezetésére vonatkozó feltételeket
is meghatározni, a jogszabály mindkét lehetőséget megengedi.
Kiss Ervin képviselő
Javasolta, hogy több pályázó esetén a magasabb végzettség előny legyen.
Miovec z János képviselő
Észrevételezte, hogy a vezetői megbízás időtartamában elírás történt.
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A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, Kiss Ervin képviselő indítványának
elfogadásával, a „Magasabb végzettség” előnyként történő feltüntetésével egyetért, az
álláshirdetés közzétételét az előterjesztés szerint támogatja.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással a
következő határozatot hozta:
65/2011. (III.30.) Kt. határozat
a.) Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Ervin képviselő
indítványát jóváhagyólag tudomásul vette.
b.) Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztett pályázati
kiírást a „Magasabb végzettség” előnyként történő megjegyzéssel kiegészítve
elfogadja. A képviselő-testület megbízza a polgármestert az álláshirdetés
közzétételével az intézmény alapító okirat aláírását követően.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: a.) pont 2011. március 30., b.) pont 2011. április 30.

6.) Közbeszerzési terv 2011.
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy mindenki részére rendelkezésre állt az írásos előterjesztés. Megkérdezte,
észrevétel, vélemény van-e a közbeszerzési tervvel kapcsolatosan?
Harangozó Csaba képviselő
Megkérdezte, hogy a TIOP-3.5.1-09/1-2009-2012 kódszámú pályázat mire vonatkozik? A
szennyvízberuházás KEOP pályázat, nyilván elírás történt.
Simonné dr. Mészáros Renáta körjegyző
Az önkormányzat szerződés módosítást nyújtott be a volt orvosi szolgálati lakás felújítására,
átalakítására SZASZK céljára. A visszaadott SZASZK létesítésére vonatkozó pályázati
támogatás helyett a volt szolgálati lakás átalakítására kerül sor a támogatás elnyerése esetén.
Harangozó Csaba képviselő
A képviselő-testület nem döntött a szerződés módosítás kezdeményezéséről.
Prukner Gábor polgármester
A pályázati támogatás visszaadásáról döntött a testület, akkor és a közmeghallgatáson is szó volt
a szerződés módosításáról.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a 2011. évre vonatkozó közbeszerzési
tervet az elhangzott pontosítással jóváhagyólag elfogadja.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással a
következő határozatot hozta:
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66/2011. (III.30.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2011. évre
vonatkozó közbeszerzési tervet, egyben felkéri a polgármestert, hogy a
nyilvánosságára vonatkozó intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. április 5.

7.) Hunyadi János Általános iskola, Óvoda és AMI létszám engedélyezése
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a képviselő-testület korábbi döntését figyelembe véve nem támogatja a
nyugdíjba vonuló közalkalmazottak pótlását határozatlan idejű közalkalmazottak kinevezésével.
Az üres álláshelyek betöltése szakképzett közcélú foglalkoztatottak felvételével lesz megoldva.
A munkaügyi központ által nyilvántartott kaposmérői lakosok közül többen rendelkeznek a
megfelelő szakképesítéssel, a kiválasztás megtörtént, 2011. április 1. napjától munkába tudnak
állni.
Kérte a képviselő-testületet, hogy ne támogassa az intézményvezető kérését.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a Hunyadi János Általános iskola, Óvoda
és AMI létszám pótlására vonatkozó kérelemmel nem ért egyet.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással a
következő határozatot hozta:
67/2011. (III.30.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a nyugdíjba
vonuló közalkalmazottak Varga Tiborné, Csörsz Jánosné álláshelyének betöltését. A
képviselő-testület a megüresedett álláshelyeket szakképzett közcélú foglalkoztatás
keretében alkalmazott munkavállalókkal biztosítja.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. március 31.

8.) Fás növények telekhatártól történő ültetésének szabályozása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a egyre több panasz érkezik a lakosság részéről, hogy a szomszédos telken lévő
fák kárt okoznak az épületeikben. Jelenleg nincs olyan szabályozás, amely lehetőséget adna a
fák, cserjék telepítésének korlátozására. Az előterjesztett rendelet-tervezet szabályozza a fák,
cserjék ültetését.
Kérte a képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet tárgyalja meg, a rendeletet alkossa meg.
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A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a rendelet megalkotásával egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
rendeletet alkotta:
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2011.(IV.1.) rendeletét
a fák és cserjék ültetési, telepítési távolságának szabályairól.
(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

9.) Egyebek
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

a.) Rendezési terv módosítás
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a Virányi úrral ma folytatott egyeztetést a rendezési terv módosításával
kapcsolatosan. A határozatban a testület nem dönthet a rendezési terv módosításáról, csak
kezdeményezheti azt, ez az illetékes szakhatóságok kérése. A módosítás mindenki előtt ismert, a
faluház esetében az előző határozat a 133/29 hrsz-ú ingatlanról szól, ami most a 133/31 hrszú
ingatlan, a 043 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa nyilatkozott, hogy a módosítás költségei viseléséhez
részarányosan hozzájárul. A 066 hrsz-ú ingatlan övezeti besorolás módosítása pedig a
szennyvízberuházás megvalósításához szükséges.
Kérte, hogy a képviselő-testület az előterjesztést tárgyalja meg, a határozati javaslatot fogadja el.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a rendezési terv módosításának
kezdeményezésével egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
68/2011. (III.30.) Kt. határozat
Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
kezdeményezi a rendezési terv módosítását az alábbiak szerint:
a.) a 133/31 hrsz.-ú ingatlanon lévő jelenlegi zöldterület övezeti határának
megváltoztatását; a hiányzó zöldterület a 475/11 hrsz.-ú ingatlanon biztosítható;
b.) a 043 hrsz.-ú földterület övezeti besorolásának megváltoztatását;
c.) a 066 hrsz.-ú ingatlan és környezete övezeti besorolásának megváltoztatását a
szennyvíztelep kialakításához.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. április 15.
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b.) Támogatási kérelmek
Prukner Gábor polgármester
Ismertette a támogatási kérelmeket. Elmondta, hogy a NEFELA Dél-magyarországi
Jégesőelhárítási Egyesület támogatását nem javasolja, a gazdálkodók fizetnek az egyesület
részére a szolgáltatásért. Kérte a képviselő-testületet mondják el észrevételüket, javaslatukat.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a Hangya-Banda Ifjúsági Egyesület és a
NEFELA Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesület támogatásával egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület a.) pontban 7 igen szavazattal, egyhangúlag, b.)
pontban 6 igen, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta:
69/2011. (III.30.) Kt. határozat
a.) Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Hangya-Banda Ifjúsági Egyesület 2011. évi működésére, a kérelemben meghatározott
programjai megszervezéséhez 280 000.- Ft támogatást biztosít a 2011. évi
költségvetésében. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
támogatás kifizetéséről gondoskodjon.
b.) Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
NEFELA Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesület részére 61 175.- Ft
támogatást biztosít a 2011. évi költségvetésében. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról az Erste Bank Nyrt. 1160200800204100-02000007 számú számlára gondoskodjon.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. április 15.

c.) Kaposvár és Környéke Pénzügyi Társulás
Prukner Gábor polgármester
Ismertette az előterjesztést, javasolta Sántos község csatlakozásának jóváhagyását a pénzügyi társuláshoz.

A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, Sántos község csatlakozását a Kaposvár és
Környéke Pénzügyi Végrehajtási Társuláshoz támogatja.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
70/2011. (III.30.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
támogatja Sántos Község Önkormányzat felvételét a Kaposvár és Környéke Pénzügyi
Végrehajtási Társulásba. A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat
megküldésével az érintett fél részére.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. április 8.
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d.) Pályázati támogatás
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy pályázatot nyújtott be az önkormányzat újság szerkesztésére, nyomtatására. Támogatást
nem pénzben kapná az önkormányzat, hanem a szolgáltatását vehetnénk igénybe. A pályázat kiíróval
egyeztetés folyik. Az egyeztetések jelen állása szerint lehet, hogy az önkormányzat nem tudja igénybe
venni a támogatást.

A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a támogatási szerződés aláírására csak
akkor hatalmazza fel a polgármestert, ha az egyeztetések eredményre vezetnek.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
71/2011. (III.30.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
a „Nyomtatott, rendszeres időközönként megjelentetett tájékoztató kiadvány”
pályázati támogatására vonatkozó támogatási szerződés aláírására, amennyiben az
egyeztetés eredményes lesz.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. április 15.

e.) Tájékoztatás
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy kezdeményezték a belvíz elvezetés módosítását. Ez az egyeztetések szerint a
közbeszerzési eljárást nem érinti hátrányosan. A Dobogó felé a keleti oldalon az árok nem lenne
mederlapos, helyette a Váci utca nyugati oldalán kerülne sor a mederlapos árok kialakítására. A
két szakasz közel azonos hosszúságú. A módosítás elfogadásával megoldódna a Gyár utca,
Rákóczi utca vízelvezetése.
A polgárőrség megkezdte működését, nem önálló egyesületként, hanem a megyei szervezethez
történő csatlakozással. Egy havi működéshez szükséges költségeket magánszemélyek biztosítják.
Az eredményesség függvényében kerülhet sor a támogatásról szóló döntés meghozatalára.
Naponta járőröznek, illetve reggelente a gyalogátkelőhelynél segítenek az iskolások átkelésében.

Prukner Gábor polgármester 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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