JEGYZŐKÖNYV
Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2011. április 28-án megtartott soron következő üléséről.
Jelen vannak: Prukner Gábor polgármester
Pap József alpolgármester
Berecz Pál képviselő
Kiss Ervin képviselő
Miovecz János képviselő
Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselő
Harangozó Csaba képviselő

Meghívottként tanácskozási joggal: Simonné dr. Mészáros Renáta körjegyző
Mikle Vilmosné könyvvizsgáló
Bereczné Haszonits Ildikó pü. csoportvezető
Jegyzőkönyvvezető Müller Ágnes

Prukner Gábor polgármester köszöntötte a helyi televízió nézőit, a képviselő-testületi tagokat, a
hivatal dolgozóit, a könyvvizsgálót. Megállapította, hogy a testületi ülés összehívása az SZMSZben rögzítetteknek megfelelően történt.
A képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással Harangozó
Csaba képviselőt választotta.
A polgármester javasolta, hogy a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat tárgyalja a
képviselő-testület. Javaslatára a képviselő-testület egyetértett, 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.)

A Kaposmérő Község Önkormányzat és intézményei 2010. évi gazdálkodásáról szóló
zárszámadás
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

3.) Szociális

Alapszolgáltatási

Központ

megállapodás

módosítása

(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
4.)

Kaposmenti

Közoktatási

Intézményfenntartó

Társulás

elszámolás

tervezete

(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

5.) Kaposmérő- Jákó Közoktatási Társulási Megállapodás
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

6.) Helyi piac, vásár létrehozása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
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7.) Villamos energia közbeszerzési eljárása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

8.) Munka- és Tűzvédelmi Társulási Megállapodás
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

9.) Egyebek
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

10.)
-

Zárt ülés
Egyebek
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
Elmondta, hogy az átruházott hatáskörbe tett intézkedéseknél 5 átmeneti segély, 4 temetési segély
lett kiosztva az elmúlt hónapokban. Elmondta, hogy a beszámoló illetve a lejárt határidejű
képviselő-testületi határozatok írásban el lett küldve a képviselő testületi tagoknak, és akinek
kérdése van ezzel kapcsolatban tegye meg.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a polgármester átruházott hatáskörben tett
intézkedéseiről, a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolóját a két ülés közötti
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
78/2011. (IV.28.) 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
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi.
c.) Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester átruházott
hatáskörben hozott intézkedéseit jóváhagyólag tudomásul veszi.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. április 28.

2.) A Kaposmérő Község Önkormányzat és intézményei 2010. évi gazdálkodásáról szóló
zárszámadás
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete már többször megvitatta
a költésvetést. De a televízió nézői számára ismertette a zárszámadásban szereplő bevételi illetve
kiadási összegeket. Felkérte a Pénzügyi Bizottság Elnökét, hogy ismertesse a bizottság
véleményét a gazdálkodásról szóló beszámolóról.
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Miovecz János képviselő, a Pénzügyi Bizottság Elnöke
Elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta a beszámolót, az ülésen jelen volt Mikle Vilmosné
könyvvizsgáló. Véleménye szerint ez egy jól összeállított költségvetés. Az önkormányzat az
állami normatíva szinte 100 %-át megkapta. A költségvetés kiadási oldalánál két kiugró tétele
van. Az egyik az óvoda beruházásnál, ahol 60%-kal túllépték a tervezetet. Illetve bölcsődénél
130% kiadás valósult meg a tervezet költségvetéshez képest. Az iskola költségvetésénél lehet
látni, hogy a társult önkormányzatok tartoznak Kaposmérőnek, mely közel 14.000.000 Ft a nettó
tartozása 8,9 Millió Ft, melyet majd az iskolának kell átutalni, illetve Kaposmérő is tartozik
néhány önkormányzatnál, majd el kell dönteni, hogy ki kezdi el a fizetést. Meglepően jó
eredményt értek el a különböző adók behajtásánál. A pénzkészlet csökkent a múlt évhez képest,
de az önkormányzat megfelelő tartalékkal rendelkezik, amely a könyvvizsgálói jelentésből is meg
lehet állapítani. A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy az vagyontárgyakat nézzék majd át. Amely
tárgyakra nincs szükség azt át lehetne sorolni vagy eladni, illetve az olyan vagyontárgyakat,
melyek hiányoznak be kell szerezni
Harangozó Csaba képviselő
Elmondta, hogy a társult önkormányzatok tartozása nem azt jelenti, hogy a Kaposmérő
Önkormányzat kasszájából hiányzik ez az összeg és ez a december 31.-ei állapotot jelenti.
Kaposmérő Község Önkormányzata 1.269.000 Ft-tal tartozik az iskolának, melyet be kell majd
fizetni.
Elmondta, hogy 2010. októberben-novemberben készült egy jelentés az önkormányzat pénzügyi
helyzetéről, melyből két tétel kimaradt az egyik a járda pályázatból visszaigényelhető összeg, a
másik a sportkörnek az előlege. Ezeknek az összege közel 16.000.000 Ft., szeretné kérni, hogy ez
az összeg kerüljön korrigálásra.
Mikle Vilmosné könyvvizsgáló
Elmondta, hogy természetesen korrigálni fogja pénzügyi jelentést a megfelelő összeggel.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakkal,
illetve a gazdálkodásról szóló beszámolóval egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
szerint határozatot hozta:
79/2011. (IV.28.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi
gazdálkodásáról szóló beszámolót és a könyvvizsgálói jelentést jóváhagyólag tudomásul
veszi.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. április 30.

A képviselő-testület az önkormányzat gazdálkodásáról szóló rendelet-tervezetet megtárgyalta, a
rendelet megalkotásával egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
rendeletet alkotta:
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Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2010.(IV.29.) rendeletét
az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3.) Szociális Alapszolgáltatási Központ megállapodás módosítása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy azért szükséges a megállapodás módosítása az előterjesztésben leírtak szerint,
hogy az étkezési térítési díjakat meg tudják állapítani. A többi önkormányzattal is egyeztetnek
ennek érdekében.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a Szociális Alapszolgáltatási Központ
megállapodás módosításával egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
szerint határozatot hozta:
80/2011. (IV.28.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok
társulásáról szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. § - a alapján létrehozott Szociális
Alapszolgáltatási Központ társulási megállapodásának módosítását a melléklet szerint
jóváhagyja.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. április 30.

4.) Kaposmenti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás elszámolásának tervezete
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy ezt már korábban is előterjesztette a Képviselő-testületnek, de időt kértek a
képviselő testület tagjai arra, hogy jobban át tudják nézni az átdolgozott tervezetet. Most csak egy
község kilépési szerződés tervezetét hozták el mintának, de természetesen ilyen szerződéseket
szeretnének a többi községgel is aláírni.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 1
ellenszavazattal a következő szerint határozatot hozta:
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81/2011. (IV.28.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
kilépési szerződések aláírására.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. július 1.

5.) Kaposmérő – Jákó Közoktatási Társulási Megállapodás
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a Kaposmenti Közoktatási Intézményfenntartó Társulásból való kilépése után
Jákó Községgel kívánna Kaposmérő közoktatási társulást akar létrehozni. Megismerték Jákó
Község szándékát az elmúlt időszakban. Jákó döntött a társulás elfogadásáról miután látta és
elfogadta a társulás megállapítását, az alapító okiratot, az alapítandó intézménypályázati anyagát.
Harangozó Csaba képviselő
Elmondta, hogy az elmúlt két évben több vita volt a Kaposmenti Közoktatási Intézményfenntartó
Társulással kapcsolatosan abban, hogy kinek, mennyit és mikor kell fizetnie. A mostani
Közoktatási Társulási megállapodás jobb, mert itt nem keletkezhet elszámolási vita. Elmondta,
hogy az első mondat alapján, melyben az szerepel, hogy a kölcsönös előnyök és az arányos
teherviselés alapján hozzák létre ezt a társulást, itt azt jelenti, hogy Kaposmérőnek kell fizetni míg
Jákónak nem kell semmit. Illetve más Önkormányzat is beléphetnek ebbe a társulásban és akkor
majd nekik sem kell fizetnie. Ezzel a szövegezéssel, hogy a terheket csak egy oldalúan viseljük,
nem támogatja a Közoktatási Társulási megállapodását. Megkérdezte, hogy ebben a Társulási
megállapodásban szerepel-e az inkasszó.
Simonné dr. Mészáros Renáta körjegyző
Elmondta, hogy az inkasszó benne van a társulási megállapodásban.
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy Kaposmérő ezzel a megállapodással közel 7.000.000 Ft-ot nyerne. Véleménye
szerint a kölcsönös előnyök megvannak. Természetesen több önkormányzat is beléphet ebbe a
megállapodásba, de azt majd el lehet dönteni, hogy milyen feltételekkel lépjenek be.
Harangozó Csaba képviselő
Elmondta, hogy igaz, hogy 7.000.000 Ft normatívát lehetne lehívni, de Jákó Község
Önkormányzata saját forrásból nem fizetne semmit.
Miovecz János képviselő
Elmondta, hogy Jákói iskola nem is tagiskolája a Kaposmérői iskolának. Véleménye szerint ezzel
a megállapodással jó járna Kaposmérő. Javasolni szeretne néhány pontosítást a megállapodásban.
Konkrétan a következő pontoknál:
• 1.8: itt fel vannak sorolva az intézményegységei, de ide nem kell az Óvodát is beleírni
hiszen nem részegység.
• 4.4 : szerinte az intézmény-vezető hatásköre lenne a többi munkavállaló megbízása,
kinevezése illetve felmentése.
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•
•
•
•
•
•

4.8: Szerinte itt csak véleményezési joga lehetne az egyetértés helyett a Jákói
Önkormányzatnak, ez ellent mond az alapító okiratnak is.
5.6 : itt kimaradt a beépül szó, mert így értelmetlen a mondat
5.8 : szerinte itt is véleményezés kell, nem egyetértés
7.7 : itt nincs tanácsa a társulásnak, innentől 7.12-ig arról szól, hogy a társulási tanácsnak
milyen hatásköröket rendelhetne magához. Ezek a pontokat nem kell szerepeltetni.
8.2 :sok helyen szerepel a közoktatási intézmény kifejezés, helyette inkább intézményt
kellene írni. Illetve a pedagógia program helyett pedagógia-művelődési program
szerepeljen.
8.5 : ezt a pontot ki kell hagyni, mert nem releváns

Simonné dr. Mészáros Renáta körjegyző
Elmondta, hogy a kért módosítások a társulási megállapodás nem lényegi elemei, azokat az
elhangzottak szerint pontosítja.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, Kaposmérő-Jákó Közoktatási Társulási
megállapodással egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 1
ellenszavazattal a következő szerint határozatot hozta:
82/2011. (IV.28.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Jákó Község
Önkormányzatával új közoktatási társulást hoz létre. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező társulási megállapodást - a lényeges
tartalmi elemeket nem érintő módosításokkal - aláírja.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Közreműködik: Simonné dr. Mészáros Renáta körjegyző
Határidő: 2011. április 31.

6.) Helyi piac, vásártér létrehozása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a helyi illetve a környékbeli termelőknek jót tenne, ha Kaposmérőben lenne egy
piac. Meg kell kérni a szakhatóságok engedélyét és ezért díjat kell majd fizetni. Szükséges a
mellékletben foglalt rendelet elfogadása is, melyben meg van határozva a vásárok és piacok
működése.
Harangozó Csaba képviselő
Elmondta, hogy egyetért ezzel az előterjesztéssel. Két évvel ezelőtt már kérték az ÁNTSZ
általános engedélyét, nézzék meg, hogy érvényes-e, mert ugyan erre a helyre kérték meg.
Prukner Gábor polgármester
Véleménye szerint a helyi árusoktól nem kellene pénzt beszedni.
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Pap József alpolgármester
Elmondta, hogy a kaposmérői lakosoknak lenne majd ingyen a rendelet tervezet szerint.
A képviselő-testület az önkormányzat gazdálkodásáról szóló rendelet-tervezetet megtárgyalta, a
rendelet megalkotásával egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
rendeletet alkotta:
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2011.(IV.29.) rendeletét

A vásárokról és piacokról
(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
83/2011. (IV.28.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy helyi piacot
működtet. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert szükséges intézkedések
megtételére, és az engedélyezési eljárás lefolytatására; szakhatóságok megkeresésére, illetve
díjaik rendezésére.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. május 31.

7.) Villamos energia közbeszerzési eljárása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a képviselő-testület már meghozta a döntést, hogy csatlakozni kíván a villamos
energia közbeszerzéshez. Ez 250.000 Ft kiadást jelent Kaposmérőnek. Tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy telefonon beszélt a Somogy Megyei Önkormányzat munkatársával, aki elmondta,
hogy a díjat a fogyasztási mérő helyek száma szerint határozták meg, Kaposmérőnek ez nem
rossz, mivel a fogyasztási helye nem sok. Tud arról is, hogy néhány önkormányzat nem kíván
csatlakozni ehhez a közbeszerzési eljáráshoz, de ezeknek az önkormányzatoknak díját nem fogják
a többi önkormányzatra hárítani. Nem tud vállalni garanciát arra vonatkozóan, hogy megtérül-e
majd az összeg, mert végül is ez közbeszerzés.
Kiss Ervin képviselő
Véleménye szerint csatlakozzunk ehhez a közbeszerzéshez.
Harangozó Csaba képviselő
Megkérdezte, hogy közvilágítási díj illetve a közvilágítási eszközök karbantartási díja benne van-e
az összegben. A világító testek karbantartási díja nagyon magas, lehet, hogy ezt is meg kellene
pályáztatni, mert lehet, hogy ezért is kevesebbet kellene fizetni.
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Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy ez csak az áram díját tartalmazza.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, villamos energia közbeszerzési eljárással
egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
84/2011. (IV.28.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
villamos energia beszerzésére kiírandó közbeszerzési szakértői tevékenység díjának,
200.000.- Ft + ÁFA összeg átutalására, illetve a csatolt nyilatkozat és a szerződések
aláírására.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. május 31.

8.) Munka- és Tűzvédelmi Társulási Megállapodás
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy ez már évek óta működő megállapodás, idén az összeg kevesebb, mint a tavaly
volt.
Harangozó Csaba képviselő
Elmondta, hogy már több vita volt azzal kapcsolatban, hogy hol vannak pontosan a telephelyek,
illetve hány személyre vonatkozik a megállapodás.
Miovecz János képviselő
Elmondta, hogy egy új megállapodás kell, ahol konkrétan leírják a telephelyek pontos helyén.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
85/2011. (IV.28.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátásáról szóló Társulási Megállapodás aláírását és a
132.300,- Ft társulási díj megfizetése iránti intézkedés megtételére vonatkozó napirendi pont
tárgyalását elnapolja.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. július 31.
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9,) Egyebek
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

a.) Támogatási kérelmek
Prukner Gábor polgármester
Ismertette az „Együtt a Jövőnkért ’95” Alapítvány, Csipet – Csapat Óvodai Egyesület, Tandem
SE és a Kaposmérői Polgárőr Csoport támogatási kérelmét.
Javasolta, hogy az előző évhez hasonlóan az „Együtt a Jövőnkért ’95” Alapítvány 100.000- Ft-tal,
a Csipet – Csapat Óvodai Egyesületet 91.000- Ft-tal, a Tandem SE az előző évhez hasonlóan
100.000- Ft-tal, a Polgárőr Csoportot 100.000- Ft-tal támogassa az önkormányzat.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a támogatási kérelmekkel, a polgármester
javaslata szerint egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
86/2011. (IV.28.) Kt. határozat
a.) Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy határozott, hogy 100.000
Ft-tal támogatja az „Együtt a Jövőnkért ’95”Alapítványt. A képviselő-testület
megbízza a polgármestert, hogy támogatási összeg átutalásáról gondoskodjon.
b.) Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy határozott, hogy 91.000 Fttal támogatja Csipet – Csapat Óvodai Egyesületet. A képviselő-testület megbízza a
polgármestert, hogy támogatási összeg átutalásáról gondoskodjon.
c.) Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy határozott, hogy támogatja
100.000 Ft-tal a Tandem Sport Egyesületet. A képviselő-testület megbízza a
polgármestert, hogy támogatási összeg átutalásáról gondoskodjon.
d.) Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy határozott, hogy támogatja
100.000 Ft-tal a Kaposmérői Polgárőr Csoportot. A képviselő-testület megbízza a
polgármestert, hogy támogatási összeg átutalásáról gondoskodjon.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. május 31.

b.) Falunap
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy május 28-án lesz a falunap, már megkezdték a szervezését. Szerződést kötött az
önkormányzat a gyermek-körhintára, a lánc-körhintára illetve a gyermekcsúszdára. Elmondta,
hogy nem lesz nagy fellépő, hanem több kisebb lesz. Egész nap lesznek programok. A rendőrök, a
tűzoltók illetve a mentősök délelőtt folyamán bemutatót tartanának. Délutáni programok:
egyeztetés folyik Fertály Katalinnal illetve Balogh Balázs, aki már március 15-én is fellépet.
Illetve szerepel majd a nyugdíjas klub, az iskolai, művészeti csoportok, Somos Atya kért 15
perces műsoridőt néptánc kategóriában, Marcali ütős együttes. Lenne egy gyermekek számára
musical előadás is. Este a zenét pedig Kis-Deák János kaposmérői lakos együttese szolgáltatná.
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c.) Szabadidőpark elnevezése
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a tér már nagyjából elkészült, a kivitelező és a sportkör el szeretne számolni
április végén, az ehhez szükséges intézkedést a képviselő-testület rendkívüli ülésen meghozta.
Megkérdezte-e a képviselő-testület tagjaitól, hogy falunap alkalmából legyen-e tér avatás, illetve
mi legyen a tér neve.
A Képviselő-testület egyetért-e azzal, hogy közvélemény kutatás legyen, melyet a Zselic Tv-én is
meg lehet majd találni.
Pruker Gábor polgármester a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.

k.m.f.

Simonné dr. Mészáros Renáta
körjegyző

Prukner Gábor
polgármester

Harangozó Csaba
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő
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