JEGYZŐKÖNYV
Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2011. szeptember 15-én 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
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 Pap József
alpolgármestert 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

Zárt ülés:
1.) Falugondnoki állás betöltésével kapcsolatos pályázatokról döntés
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

2.) Szociális ügyek
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

3.) Egyebek
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

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

2.) Az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
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3.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (III.10.) rendelet
módosítása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
4.)

A Hunyadi János Általános Művelődési Központ művelődési – pedagógiai
programjának
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

5.) TIT kihelyezett oktatásáról szóló megállapodás
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

6.) Hivatal épületének tulajdonrészével kapcsolatos adás-vétel tekintetében az ügyvédi
költség viseléséről döntés
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

7.) A közbeszerzési terv módosítása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

8.) Pályázat benyújtásáról döntés - falufejlesztés 3. célterület
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

9.) Hunyadi János Általános Művelődési Központ alapító okirat módosítása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

10.) Egyebek
(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 a két ülés közötti tevékenységéről szóló beszámoló, az átruházott hatáskörben tett
intézkedések illetve a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok írásban el lett küldve a
képviselő testületi tagoknak, és akinek kérdése van ezzel kapcsolatban, felteheti.
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:
142/2011. (IX.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
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. szeptember 15.
2.) Az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
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Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a képviselő-testület tagjainak írásban kiküldték az anyagot. Felkérte a Pénzügyi
Bizottság Elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét az önkormányzat 2011. I. félévi
gazdálkodásáról szóló beszámolóról. Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság hétfői ülése után
néhány számadat módosult, ezt majd elmondják.
Miovecz János képviselő, a Pénzügyi Bizottság Elnöke
Elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta a beszámolót. Véleménye szerint ez egy jól összeállított
költségvetés. Néhány észrevételt tettek az ülésen, mely elsősorban az iskolát érinti. Szomorúan
állapították meg, hogy néhány adat még nem érkezett meg a körjegyzőséghez. Vannak olyan
tételek, melyeket időarányos teljesítési részt túllépték. Stabil működést mutatnak a számok. A
kiadások túllépték a bevételeket, mintegy 7.000.000 Ft.-tal. Kaposmérő most jutott oda, ahol már
a többi önkormányzat áll, kiadás nagyobb, mint a bevétel. Az helyi adók bevétele időarányos. A
beszámolót alkalmasnak tartják a képviselő-testület általi tárgyalásra.
Prukner Gábor polgármester
Tájékoztatta a lakosságot, hogy felkérte a könyvvizsgálót, hogy a régebbi társulási tagok által még
nem kapott adatok után nézzen utána. Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait arról, hogy milyen
adatok módosultak a régebbi beszámolóhoz képest.
Tájékoztatta a lakosságot arról, hogy milyen pályázatokon vesz részt az önkormányzat jelenleg,
illetve a fejlesztésekről is beszámolt.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, az önkormányzat 2011. I. félévi a
gazdálkodásról szóló beszámolóval egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
szerint határozatot hozta:
143/2011. (IX.15.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. I. félévi
a gazdálkodásról szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. szeptember 15.
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a képviselő-testületi tagok megkapták a körjegyzőség 2011. év félévi
beszámolóját észrevétel nem érkezett.
A képviselő-testület a körjegyzőség 2011. év félévi beszámolóját megtárgyalta, azt jóváhagyólag
tudomásul veszi.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:

3

144/2011. (IX.15.) Kt. Határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a körjegyzőség 2011. év félévi
gazdálkodásáról szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. szeptember 15.

3.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (III.10) rendelet módosítása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy ez egy kötelező feladat, mert le kell vezetni a költségvetésbe azokat a tételeket
melyekről időközben döntött a képviselő-testület.
Miovecz János képviselő, a Pénzügyi Bizottság Elnöke
Elmondta, hogy ez egy formális lépés, a Pénzügyi Bizottság javasolja a rendelet módosítását.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
rendeletet módosította:

Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2011. (IX.16) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.10.) rendeletének módosításáról
(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4.) A Hunyadi János Általános
programjának elfogadása

Művelődési

Központ

művelődési

–

pedagógiai

(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy CD-én a testület tagjainak ki lett küldve a pedagógia program illetve a szakértő
véleménye.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tarozódással a következő
szerint határozatot hozta:
145/2011. (IX.15.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hunyadi János Általános
Művelődési Központ művelődési – pedagógiai programját elfogadja.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. szeptember 15.
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5.)

TIT kihelyezett oktatásáról szóló megállapodás
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
A TIT Alapítványi Középiskola és Szakiskola megkereste az önkormányzatot, hogy 2011.
szeptemberétől irodai asszisztens két éves, illetve számítógépes szoftverüzemeltető egy éves
ingyenes képzést szervez a településen. A technikai feltételeket az iskolában meg tudják
valósítani.
Miovecz János képviselő
Elmondta, hogy több garanciát kell beletenni a szerződésbe, hogy ha valamilyen kár keletkezik,
akkor a bérlőt terhelje, ne az iskolát.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő szerint határozatot
hozta:
146/2011. (IX.15.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TIT
Alapítványi Középiskola és Szakiskola településen élők részére ingyenes képzés
szervezése céljából 2011. szeptember 1. napjától 2015. június 30. napjáig
térítésmentesen biztosítja a Hunyadi János Általános Művelődési Központ Általános
Iskola Tagintézmény számítástechnikai tanterem használatát. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert, hogy az elhangozott kiegészítéssel a megállapodást
aláírja.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. szeptember 15.
6.) Hivatal épületének tulajdonrészével kapcsolatos adás-vétel tekintetében az ügyvédi
költségek viseléséről döntsön
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Tájékoztatta a lakosságot, hogy a hivatal épületében Kaposújlaknak 22% részesedése volt, de
megállapodtak abban, hogy ezt a részt Kaposmérő megvásárolja. Egy adás-vételi szerződésnél a
vásárló fél álja a szerződés ügyvédi költségeit. Az önkormányzat Dr. Dobos Pál ügyvéd urat bízza
meg a szerződés előkészítésére.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő szerint határozatot
hozta:
147/2011. (IX.15.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Dr. Dobos
Pál ügyvédet bízza meg a hivatal épületének adás-vételi szerződésének előkészítésre és
a felmerült költséget a Kaposmérői Önkormányzat állja.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. december 31.
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7.) A közbeszerzési terv módosítása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy ez egy kötelező feladat, a szennyvíz beruházás miatt annak értékhatárát kell
módosítani, illetve a napelemes rendszer kialakítását is belevették a közbeszerzési eljárások közé.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő szerint határozatot
hozta:
148/2011. (IX.15.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
kaposmérői 2011 évi közbeszerzési tervet az előterjesztés alapján módosítja.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. október 31.
8.) Pályázat benyújtásáról döntés – falufejlesztés 3. célterület
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy egy új pályázatot lehetne benyújtani az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alaphoz, mely megnyerése esetén a termelői piac számára elárusító helyeket tudna biztosítani az
önkormányzat.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő szerint határozatot
hozta:
149/2011. (IX.15.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
felhatalmazza a polgármestert a 135/2008. (X.18.) FVM rendelet szerint a termelői
piac fejlesztésére pályázatot benyújtsa.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. október 31.
9.) Hunyadi János Általános Művelődési Központ alapító okirat módosítása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy mindenki megkapta az alapító okirat módosítását. Ez egy jogszabályváltozás
miatt szükséges, mert részletesebben kell leírnia a szakfeladatokat.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
150/2011. (IX.15.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Hunyadi
János Általános Művelődési Központ alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okirat 11. pont szakfeladat felsorolás alábbi pontjai 2011. szeptember 1.
napjától a következők szerint módosul:
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„851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
• beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, autista, a megismerő funkció
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége
miatt sajátos nevelés igényű gyermekek
• a megismerési funkciók vagy a viselkedés tartós és súlyos, vagy súlyos
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek
• testi, érzékszervi fogyatékos (gyengén látó, nagyothalló, mozgásában
korlátozott) gyermekek
• halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók integrációs és képesség
kibontakoztató felkészítése
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (1-4 évfolyam)
• beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, autista, a megismerő funkciók vagy
a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt
sajátos nevelés igényű tanulók,
• a megismerési funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, súlyos
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók
testi, érzékszervi fogyatékos (gyengén látó, nagyothalló, mozgásában
korlátozott) tanulók, illetve gyermekek
• halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók integrációs és képesség
kibontakoztató felkészítése
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5-8 évfolyam)
• beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, autista, a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége
miatt sajátos nevelés igényű tanulók,
• a megismerési funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, súlyos
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók
• testi, érzékszervi fogyatékos (gyengén látó, nagyothalló, mozgásában
korlátozott) tanulók, illetve gyermekek
• halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók integrációs és képesség
kibontakoztató felkészítése
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
• beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, autista, a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége
miatt sajátos nevelés igényű tanulók,
• a megismerési funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy
súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók
• testi, érzékszervi fogyatékos (gyengén látó, nagyothalló, mozgásában
korlátozott) tanulók, illetve gyermekek
• halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók integrációs és képesség
kibontakoztató felkészítése
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
• beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, autista, a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége
miatt sajátos nevelés igényű tanulók,
• a megismerési funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy
súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók
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• testi, érzékszervi fogyatékos (gyengén látó, nagyothalló, mozgásában
korlátozott) tanulók, illetve gyermekek
• halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók integrációs és képesség
kibontakoztató felkészítése”
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. szeptember 15.
10.)

Egyebek

(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

a.) Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a tavalyi évhez hasonlóan az ösztöndíjpályázat várhatóan szeptember hónapban
kerül meghirdetésre. Most arról kell dönteni, hogy Kaposmérő csatlakozni kíván-e az Ösztöndíj
pályázathoz.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
151/2011. (IX.15.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázathoz csatlakozni kíván. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot aláírja.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. szeptember 15.
b.) E.ON villamos engeriga
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a Somogy Megyei Önkormányzat által kezdeményezett villamos-energia szabad
piacról történő beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárult. A nyertes szolgáltató az
MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt (címe: Budapest, Szentendrei út 207-209.) lett. A
Kereskedő minden Felhasználóval külön-külön szerződést kíván kötni a mellékelt
Villamosenergia-kereskedelmi szerződés alapján
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
152/2011. (IX.15.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
Villamosenergia-kereskedelmi szerződés aláírására.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. szeptember 30.
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c.) Egyes szociális állátás ellátási formák rendeletének módosítása
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy erre azért van szükség lakásfenntartási támogatást ne csak a kérő kaphassa meg,
hanem a közültek részéré is el tudják küldeni. A közületi tartozások nagyon megszaporodtak.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
rendeletet módosította:
Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17./2011. (IX.16) önkormányzati rendelete
az egyes helyi szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 8/2004.(IV.30.) rendelet
módosításáról

(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

d.) Aquazala Kft. fejlesztési terve
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy minden képviselő-testületi tag megkapta az előterjesztést. 3 pontos fejlesztést
kíván megvalósítani Kaposmérőben. Elmondta, hogy ő a fejlesztések közül csak a „Havasi-köz”
ajánlatát nem fogadná el, mert itt nagyon magas összeg szerepel még mindig.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
153/2011. (IX.15.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Aquazala
Kft. által küldött fejlesztési tervek közül az 1. számú kútmérőt a hiteles és pontos mérése
érdekékben kicseréli, melynek tervezett költsége 150.000 Ft+Áfa, illetve a hálózaton lévő
régi, elavult anyagból készült szerelvényeket cserélteti ki 250.000 Ft+ Áfa fejében a
koncessziós díj terhére.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. december 31.
e.) Védőnő
Prukner Gábor polgármester
Tájékoztatta a lakosságot, hogy a védőnő személyében történt változás. A mostani védőnő
kaposvári több gyermekes anyuka.
f.) Urnafal kialakítása Kaposmérőben
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy már tárgyaltak erről, ma érkeztek az ajánlatok. Részletesen tájékoztatta a
képviselő-testület tagjait az ajánlatokról. Az urnafal a ravatalozó bal oldalán kell felállítani, mert
itt a magas talajvíz miatt nem lehet temetni.
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A polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
154/2011. (IX.15.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 12 férőhelyes
urnafal felépítésére az Impala Kft.-t bízza meg. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére és a szerződés aláírására.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. december 31.

Pruker Gábor polgármester a nyilvános ülést bezárta.

k.m.f.

Simonné dr. Mészáros Renáta
körjegyző

Prukner Gábor
polgármester

Pap József
alpolgármester
jegyzőkönyv-hitelesítő
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