JEGYZŐKÖNYV

Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2011. november 3-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
Az ülésről előzetes bejelentéssel Harangozó Csaba képviselő távolmaradt

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 SZMSZ-ben
rögzítetteknek megfelelően történt.
A képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással Berecz Pál képviselőt
választotta.
A polgármester javaslatára még a Kaposmérő településrendezési terve 3.sz. módosítása pont felkerült a
napirendi pontok közé, a képviselő-testület egyhangúlag a következő napirendi pontokat tárgyalta:
NAPIREND
1.) A polgármester két ülés közötti tevékenységéről, lejárt határidejű határozatokról, átruházott
hatáskörben tett intézkedésekről szóló beszámoló
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
2.) A Kaposmenti Közoktatási Intézményfenntartó Társulásból történő kilépést követő
elszámolás elfogadása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
3.) Kaposmérő-Kaposújlak Községek Körjegyzősége 2011. év harmadik negyedévi
gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
4.) Az önkormányzat 2011. év harmadik negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
5.) A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
6.) A szennyvízelvezetési és – tisztítási rendszer kiépítésének közbeszerzési eljárásaiban döntés
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
7.) Tájékoztatás a szennyvízberuházásról
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
8.) Önkormányzati tulajdonban lévő területek haszonbérbe adása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
9.) A konyha üzemeltetésére vonatkozó vállalkozási szerződés cégátalakulás miatti
módosításának jóváhagyása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
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10.) Hivatali épület felújítása kapcsán benyújtott árajánlatok közül döntés
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
11.) A temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet módosítása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
12.) Piac fejlesztéséhez beadandó pályázathoz kapcsolódó árajánlatok közül döntés
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
13.) Esélyegyenlőségi terv elfogadása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
14.) Tájékoztató a Kormányhivatal ellenőrzéséről
(Előadó: Simonné dr. Mészáros Renáta körjegyző)
15.) Kaposmérő településrendezési terve 3.sz. módosítása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
16.) Egyebek
- Kaposmérő SE pályázattal kapcsolatos kérelme
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
Zárt ülés:
1.) Szociális ügyek
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
2.) Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének kérelme
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
3.) Kérelem kapcsán döntés gyermek-szállításról
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
4.) Létszám meghatározás GYES-ről visszatérés miatt
(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 3 átmeneti segély, 13 természetbeni segély, 3
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 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
157/2011. (XI.03.) 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. november 3.
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2.) A Kaposmenti Közoktatási Intézményfenntartó Társulásból történő kilépést követő elszámolás
elfogadása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy Kaposmérő június 1-vel lépett ki a társulásból. Az elszámolás könyvvizsgáló segítségével
lett készítve. Felkérte a Pénzügyi Bizottság Elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét a
gazdálkodásról szóló beszámolóról.
Miovecz János képviselő, a Pénzügyi Bizottság Elnöke
Elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az elszámolást. Elmondta, hogy 18,5 Millió forintot kell az
önkormányzatoknak a volt gesztor önkormányzat felé fizetniük, ennek egyik részét vissza kell fizetni az
önkormányzatoknak, illetve az Állam felé és kell Kaposmérőnek fizetnie, de így 4.2 Millió forint illeti meg
Kaposmérőt. A pénzügyi bizottság elfogadta a napirendi pontot.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakkal, illetve a
gazdálkodásról szóló beszámolóval egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő szerint
határozatot hozta:
158/2011. (XI.03.) Kt. határozat
Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Kaposmenti
Közoktatási Intézményfenntartó Társulásból történő kilépése miatti féléves elszámolást az
önkormányzatok között az írásos előterjesztés alapján elfogadja
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. november 3.

3.) Kaposmérő-Kaposújlak Községek Körjegyzősége 2011. év harmadik negyedévi gazdálkodásáról
szóló beszámoló elfogadása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a képviselő-testület tagjainak írásban kiküldték az anyagot. Felkérte a Pénzügyi Bizottság
Elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét a körjegyzőség 2011. harmadik negyedévi
gazdálkodásáról szóló beszámolóról.
Miovecz János képviselő, a Pénzügyi Bizottság Elnöke
Ismertette a 2011. év harmadik negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót. Véleménye szerint ez egy jól
összeállított beszámoló. Az Excel táblázatok tekintetében kifogásolta azt, hogy az összegek nem
függvényes összeadás eredményeként jelenik meg, hanem csak beírásra kerültek. Elmondta, hogy a
beszámolóban már meglévő adatok szerepelnek, ezért a Pénzügyi Bizottság elfogadta a beszámolót.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a körjegyzőség 2011. év harmadik negyedévi
gazdálkodásról szóló beszámolóval egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő szerint
határozatot hozta:
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159/2011. (XI.03.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kaposmérő-Kaposújlak Községek
Körjegyzősége 2011. év harmadik negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót jóváhagyólag
tudomásul veszi.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. november 3.

4.) Az önkormányzat 2011. év harmadik negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
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. harmadik negyedévi
gazdálkodásáról szóló beszámolóról.
Miovecz János képviselő, a Pénzügyi Bizottság Elnöke
Ismertette a 2011. év harmadik negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót. Véleménye szerint jól
összeállított a beszámoló.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, az önkormányzat 2011. év harmadik negyedévi
gazdálkodásról szóló beszámolóval egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő szerint
határozatot hozta:
160/2011. (XI.03.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. harmadik
negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. november 3.

5.) A 2011. évi költségvetési 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. A képviselő-testület tagjai megkapták írásban a rendelet
módosításához szükséges adatokat.
Miovecz János képviselő, a Pénzügyi Bizottság Elnöke
Elmondta, hogy ez egy formális lépés, a Pénzügyi Bizottság javasolja a rendelet módosítását.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a 2011. évi költségvetési rendelet módosításával
egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő rendeletet
módosította:
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Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18./2011. (XI.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.10.) rendeletének módosításáról
(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

6.) A Szennyvízelvezetési és – tisztítási rendszer kiépítésének közbeszerzési eljárásaiban döntés
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
Prukner Gábor polgármester
Tájékoztatatta a lakosságot, hogy a szennyvízelvezetési és – tisztítási rendszer kiépítésének 3
közbeszerzési eljárása lesz. Most 2 közbeszerzési eljárásról és 1 ajánlattételi felhívásról van szó: a projekt
mérnöki feladatiról, projektmenedzseri feladatainak ellátásáról és a PR feladatok ellátásról. A
közbeszerzési eljárásokat és az ajánlattételi felhíváshoz kapcsolódó eljárást egy külső cég folytatta le. A
testület tagjai megkapták a közbeszerzési eljárásokra érkezett teljes dokumentációt.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
161/2011. (XI.03.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a KEOP-1.2./B/102010-0066 azonosítószámú projekt mérnöki feladatainak ellátására kiírt általános egyszerű
közbeszerzési eljárás eredményeképpen nyertes ajánlattevőnek a Kapos Hidro Kft.-t (7400
Kaposvár, Buzsáki u. 48.) nevezi meg, továbbá felhatalmazza a polgármestert a szerződés
megkötésére az ajánlattétel alapján és a kapcsolódó intézkedések megtételére.
Felelős: Prukner Gábor, polgármester
Határidő: 2011. december 31.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
162/2011. (XI.03.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a KEOP-1.2./B/102010-0066 azonosítószámú projekt projektmenedzseri feladatainak ellátására kiírt általános egyszerű
közbeszerzési eljárás eredményeképpen nyertes ajánlattevőnek az EWR Turisztikai és Szolgáltató
Kft.-t ( 8854 Őrtilos, Szentmihályhegy 169.) nevezi meg, továbbá felhatalmazza a polgármestert a
szerződés megkötésére és a kapcsolódó intézkedések megtételére.
Felelős: Prukner Gábor, polgármester
Határidő: 2011. december 31.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
163/2011. (XI.03.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a KEOP-1.2./B/102010-0066 azonosítószámú projekt PR feladatok megvalósítására kért három ajánlat közül nyertes
ajánlattevőnek a Kapos Televízió és Rádió Nonprofit Kft.-t (7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 6.)
nevezi meg, továbbá felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére és a kapcsolódó
intézkedések megtételére.
Felelős: Prukner Gábor, polgármester
Határidő: 2011. december 31.
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7.) Tájékoztatás a szennyvízberuházásról
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
Prukner Gábor polgármester
Tájékoztatta a falu lakosságát és a képviselő-testület tagjait a szennyvíz beruházás jelenlegi állásáról, és
arról, hogy majd Szennyvíz Társulatot kell alapítani. Önerő pályázatot is beadásra került, mely eredménye
után lehet a lakosságnak megmondani, hogy ténylegesen mennyit kell fizetnie a csatlakozásra. A beruházás
két ütembe fog megvalósulni. Először Kaposmérő déli részét és a tisztító üzemet kezdik el, utána pedig
Kaposmérő északi részét. Az utak aszfaltozásával várni kell egy telet.
Máj Krisztián kaposmérői lakos
Megkérdezte, hogy tavalyi tájékoztatón elhangozott egy összeg, melyet majd a lakosságnak kell fizetnie
bekötésért, benne van-e az árfolyam változása.
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy az árfolyam változása a fő számokat nem befolyásolja.

8.) Önkormányzati tulajdonban lévő területek haszonbérbe adása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy az önkormányzat Kaposmérő 830/1, 830/2 illetve 830/3 hrsz-ú ingatlanjait haszonbérletbe
akarja adni. 3 ajánlat jött a területek bérletére.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tatozódással a következő határozatot
hozta:
164/2011. (XI.03.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Kaposmérői zártkerti
830/1, 830/2 illetve 830/3 hrsz-ú földterületeit az Agroinvest-Mérő 2011 Kft.-nek (7521 Kaposmérő,
Kossuth L. u. 101) bérbe adja. Felhatalmazza a polgármestert a melléklet szerinti bérleti szerződését
aláírására és azzal kapcsolatos intézkedéseket megtételére.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. november 30.

9.) A konyha üzemeltetésére vonatkozó vállalkozási szerződés cégátalakulás miatti módosításának
jóváhagyása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a jelenleg a konyhát bérlő Gasztronómia Bt. jelenleg átalakítás alatt van, változik a
cégforma és a cég képviselője. A főző konyhát továbbra is szeretné üzemeltetni, ezért vállalkozás kéri a
szerződés módosítását a jelenlegi feltételekkel.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
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165/2011. (XI.03.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az iskolakonyha
üzemeltetésére 2010. augusztus 18-án kötött szerződést a Gasztronómia Bt-vel megszünteti, és új
szerződést köt a szolgáltatás ellátására - cégátalakítás miatt – az NV Közétkeztető Kft.-vel az előző
vállalkozóval (Gasztronómia Bt.) kötött szerződés alapjául szolgáló pályázati vállalás, ajánlat szerint.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. november 30.

10.) Hivatal épület felújítása kapcsán benyújtott árajánlatok közül döntés
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a hivatal épület emeleti vizesblokkja elavult, felújítása időszerűvé vált. A lépcsőház
üvegtégla fala helyett a homlokzat felújítási pályázat keretében új nyílászárók kerültek elhelyezésre, így a
jelenlegi műkő burkolatra új járólap ragasztása látványosabbá tenné az emeleti feljárót.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
166/2011. (XI.03.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Balatincz-Illés Kft(7521
Kaposmérő, Kossuth L. u. 101.) vizesblokk és lépcsőház felújítására tett árajánlatát fogadja el.
Felhatalmazza a polgármestert, a Balatincz-Illés Kft-vel való szerződés megkötésére és az ezzel
kapcsolatos pénzügyi és egyéb feladatok elvégzésre.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. december 31.

11.) A temetőkről és temetkezésről szóló rendelet módosítása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a temető fenntartási költségek megnövekedtek, a bevételt jelentő sírhelydíjak emelésére
2008. január 1. napjától eltelt időszakban nem került sor. Az elmúlt 4 évben a közüzemi díjak
megnövekedése, az üzemeltetésre fordított költségek pl. temetőgondnok munkabére, juttatása, a
karbantartásra fordított összeg emelkedett, illetve a feladat ellátására biztosított állami normatíva bevétel és
az önkormányzat saját bevételei jelentősen csökkentek. A jelenlegi, tervezett nagymértékű emelés
véleménye szerint indokolt.
Miovecz János képviselő
Véleménye szerint a kiküldött rendelet tervezet 3. § 4. pontját javítani kellene, méltányosabbnak kellene
lenni abban az esetben, ha az elhunyt egy ideig kaposmérői lakos volt, de már nem itt élt, neki nem kellene
annyit fizetnie, amikor kaposmérői temetőbe szeretné temettetni magát, mint aki egyáltalán nem is lakott
Kaposmérőben.
Simonné dr. Mészáros Renáta körjegyző
Elmondta, hogy kérhető lenne egy nyilatkozat az elhunyt hozzátorozójától, hogy az elhunyt egy ideig
állandó lakos volt Kaposmérőben.
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A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a temetőkről és temetkezésről szóló rendelet
módosításával egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő rendeletet
módosította:

Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2011. (XI.10.) önkormányzati rendelete
temetőkről és a temetkezésről szóló 14/2004.(V.1.) rendeletétnek módosításáról.

(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

12.) Piac fejlesztéséhez beadandó pályázathoz kapcsolódó árajánlatok közül döntés
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
Prukner Gábor polgármester
Ismertette az előterjesztést a képviselő- testület tagjaival és a falu lakosságával. 4 árajánlat érkezett a piaci
pavilonok építésére. A 4. árajánlat a mai napon érkezett, így a testült tagjai ezt nem kapták meg. Ez az
árajánlat lényegesen olcsóbb, mert a vállalkozó nagykereskedelmi áron tudja az alapanyagokat beszerezni.
Megkereste az első 3 vállalkozót, azért, hogy lejjebb tudnák-e vinni az áraikat. A vállalkozók elmondták,
hogy sajnos nem tudják olcsóbban megépíteni a pavilonokat, mert az alapanyagot nem tudják olcsóbban
beszerezni.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 tatozódással a következő határozatot
hozta:
167/2011. (XI.03.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Katona László (7524
Kiskorpád, Vörösmarty u. 37/c) vállalkozó áltat tett bruttó 186.625 Ft árajánlatot fogadja el.
Felhatalmazza a polgármestert az elfogadott áron történő kivitelezési szerződés megkötésére és az
egyéb szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. december 31.

13.) Esélyegyenlőségi terv elfogadása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy mindenki írásban megkapta a napi rendi pont anyagát. A KEOP pályázathoz szükséges az
Esélyegyenlőségi terv elfogadása. Véleménye szerint a terv hatálya 5 év legyen, jogszabály változás esetén
az Esélyegyenlőségi tervet felülvizsgálják.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta.
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A polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
168/2011. (XI.03.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a mellékletben szereplő
Esélyegyenlőségi tervet, azzal a módosítással, hogy hatályának időtartama 2016. 12. 31.-ig szóló
legyen.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. november 10.

14.) Tájékoztató a Kormányhivatal ellenőrzéséről
(Előadó: Simonné dr. Mészáros Renáta)
Simonné dr. Mészáros Renáta körjegyző
Elmondta, hogy a Somogy Megyei Kormányhivatal Főigazgatója írásban törvényességi észrevételt tett
működési törvénysértés miatt. Tájékoztatottak arról, hogy a képviselő-testület működésben megnyilvánuló
törvénysértést követet el zárt ülésen.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta.
A körjegyző javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
169/2011. (XI.03.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a törvényességi észrevételt megtárgyalta, az
abban foglaltakat tudomásul vette. A képviselő-testület a jövőben nyilatkozat hiányában kizárólag a
jogszabályban meghatározott esetekben tart zárt ülést.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. november 3.

15.) Kaposmérő településrendezési terv 3. számú módosítása és a településszerkezeti terv-módosítása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
Prukner Gábor polgármester
Tájékoztatta a lakosságot és a képviselő-testület tagjait, hogy elkészítette a Virányi Építész Stúdió Kft.
Kaposmérő településrendezési terv 3. számú módosítását. Az érdekelt államigazgatási szervek bevonásával
a véleményezési eljárás befejeződött. A felmerült problémákat és hiányosságokat javították illetve
pótolták.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta.
170/2011. (XI.03.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Település Szerkezeti Terv módosítását
jóváhagyja.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. november 03.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő rendeletet
módosította:
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Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20./2011. (XI.10.) önkormányzati rendelete
Helyi építési szabályzat 12/2005.(III.02.) rendeletének módosításáról.
(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

16.) Egyebek
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)
a.) Támogatási kérelmek
Prukner Gábor polgármester
Ismertette a Kaposmérő Sportegyesület támogatási kérelmét. Javasolta Sport Egyesületet 92.972 Ft-tal
támogassa az önkormányzat, mely fedezi a számlájukon történő pályázati pénzmozgások költségét.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a támogatási kérelemmel a polgármester javaslata
szerint egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
171/2011. (XI.03.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy határozott, hogy 92.972 Ft-tal támogatja
a Kaposmérő Sportegyesületet. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy támogatási
összeg átutalásáról gondoskodjon.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. november 30.

b.) Kaposmérői Polgárőrség támogatása
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a polgárőrség biztosította létjogosultságát az elmúlt időszakban. Kaposmérőben
komolyabb bűncselekmény nem történt, ez polgárőrség érdeme is. Kéri a lakosságot és a képviselő-testület
tagjait arra, hogy anyagilag segítse a munkájukat, a Kaposmérői Önkormányzatnál befizethető a támogatás.

c.) Gyógytestnevelés szakfeladat ellátása
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy Kaposmérő Község Önkormányzata is jelezte a KNTKT felé, hogy a szakfeladatot el
kívánja látni a saját fenntartásában lévő intézmény keretei között 2012. január 1.-jétől. Kaposmérő Község
Önkormányzata fenntartásában lévő Hunyadi János ÁMK jelezte az előzetes egyeztetések alkalmával,
hogy a jogszabályi feltételeket megteremti a feladat ellátására, így az intézmény alapító okiratát is
módosította a kaposmérői testület 2011. augusztus 11.-én, a jákói testület 2011. augusztus 05.-én, miután a
kapcsolatot Kaposmérő Község Önkormányzata 2011. júliusában felvette a KNTKT-val.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta
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A polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
172/2011. (XI.03.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Kaposmérő –
Jákó Közoktatási Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő Hunyadi János Általános
Művelődési Központ közreműködésével gyógytestnevelési szakszolgálati feladat ellátását vállalja.
Az ellátás kezdete 2012. január 1. Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, a csatolt megállapodás aláírására, azzal a módosítással, hogy az
intézmény: pedagógiai szakszolgálati feladatokat lát el szakfeladatként, melynek normatíván felüli
többletköltségét Kaposmérő Községi Önkormányzat adott évi költségvetésében biztosítja.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. december 31.

d.) Bárdok Útja Hagyományőrző és Kulturális Egyesület
Prukner Gábor polgármester
Tájékoztatta a lakosságot és a képviselő-testület tagjait arról, hogy az idén megrendezésre került Folkbeats
fesztivált jövőre is meg szeretnék tartani. A rendezvény szervezésére pályázatot nyújt be az egyesület.
Együttműködési megállapodást kell aláírni a pályázat benyújtásához, mely az Önkormányzat és az
egyesület között jön létre.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
173/2011. (XI.03.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
Bárdok Útja Hagyományőrző és Kulturális Egyesülettel Leader pályázatához kapcsolódó
együttműködési megállapodást aláírja.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. november 03.

e.) Park
Prukner Gábor polgármester
Tájékoztatta a lakosságot és a képviselő-testület tagjait arról, hogy a Szennyvíz tisztító mű a hegyi utak
találkozásánál lévő park mögött lesz felépítve, ezért a parkban található eszközöket el kell szállítani, mert
akadályozni fogja a munkálatokat. Véleménye szerint a Fodor András utcában található játszótérre kellene
szállítani a parkban található eszközöket.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
174/2011. (XI.03.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a zártkerteknél lévő
parkban található eszközöket a Fodor András utcában található játszótérre szállítatja. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. december 31.
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f.) Temetőgondnok ügye
Prukner Gábor polgármester
Tájékoztatta a lakosságot és a képviselő-testület tagjait, hogy Keil János temetőgondnok 2011. december
28. napjával nyugdíjba szeretne menni és kéri az önkormányzattal fennálló jogviszony közös
megegyezéssel történő felmondását. Illetve ő és családja Kaposmérő Község Önkormányzat szolgálati
lakásában lakik, meg szeretné hosszabbítani a bérleti szerződést, mely 2011. december 31-én jár le, 1
évvel, mert addigra tudnának elköltözni.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
175/2011. (XI.03.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Keil János
temetőgondnok közös megegyezéssel történő jogviszony felmondásához hozzájárul. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. december 31.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
176/2011. (XI.03.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Kaposmérő, Hunyadi
u. 9. szám alatti ingatlan bérleti szerződését a jelenlegi bérlővel Keil Jánossal 2012. december 31.
napjáig meghosszabbítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. december 31.

g.) Falubusz bérbeadása
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy többen megkeresték azzal kapcsolatban, hogy a falubuszt ki szeretnék bérelni. Véleménye
szerint a falubuszt sofőrrel bérbe lehetne adni. Több települést is megkérdezett azzal kapcsolatban, hogy
milyen feltételekkel adják bérbe a buszt.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartozódással a következő határozatot
hozta:
177/2011. (XI.03.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Kaposmérői
falubuszt sofőrrel együtt bérbe adja. Az alapdíj 1350 Ft/óra, illetve 80 Ft/km díjazás fejében. A
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérbeadások lebonyolítására és a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. december 31.
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A polgármester megköszönte a képviselő-testület munkáját, az ülést bezárta.
k.m.f.

Simonné dr. Mészáros Renáta
körjegyző

Prukner Gábor
polgármester

Berecz Pál
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő
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