Jegyzőkönyv
Készült Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 16-án
megtartott NYÍLT testületi üléséről a Taszár Község Önkormányzat tanácstermében
(Taszár, Lakótelep 8.)
Jelen vannak: Pataki Sándor polgármester
Koppány Zoltán Miklós alpolgármester
Horváth Zoltán Gábor képviselő-testületi tag
Nemes András képviselő-testületi tag
Utasi Tamás képviselő-testületi tag
Gelencsér László képviselő-testületi tag
Keszthelyi Tiborné jegyző – jegyzőkönyvvezető
Az ülésen nem jelent meg: Erjábeczné Dobák Melinda képviselő-testületi tag
Meghívottként jelen van: Trenyik Tamás, a KVG Zrt. igazgatója
Utasiné Kenderák Tímea óvodavezető
Lakosság részéről: 3 fő
Pataki Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 képviselőből 6
fő jelen van, az ülés határozatképes és azt megnyitja.
Ezt követően javaslatot tesz a napirendi pontokra. Javasolja, hogy a képviselő-testület a
kiküldött napirendi pontokat tárgyalja meg.
Kéri, hogy szavazzanak a napirendi pontokról.
A szavazásban 6 képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 6 igen – egyhangú – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
1/2014. (I.16.) képviselő-testületi határozat
A képviselő-testület az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:
1. Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
Előadó: Pataki Sándor polgármester
Előterjesztés módja: szóbeli
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Pataki Sándor polgármester
Előterjesztés módja: írásbeli
3. Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve
Előadó: Pataki Sándor polgármester
Előterjesztés módja: írásbeli
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4. Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (II. 18.) önkormányzati
rendeletének módosítása a Taszári Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők juttatásairól
Előadó: Keszthelyi Tiborné jegyző
Előterjesztés módja: írásbeli
5. Taszári lakótelep ivóvíz ellátásának biztosítása érdekében bérleti szerződés megkötése
2014. évre
Előadó: Pataki Sándor polgármester
Előterjesztés módja: írásbeli
6. Hulladékgazdálkodási közszolgálati szerződés módosítása
Előadó: Pataki Sándor polgármester
Előterjesztés módja: írásbeli
7. Pályázat benyújtása a 2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása
pályázati felhívás alapján.
Előadó: Pataki Sándor polgármester
Előterjesztés módja: írásbeli
8. Iskola, óvoda 2012. évi normatíva ellenőrzésének megállapításáról tájékoztatás
Előadó: Pataki Sándor polgármester
Előterjesztés módja: írásbeli
9. Taszár, Széchenyi u. 80. önkormányzati ingatlan értékesítésére kiírt pályázat
eredményéről tájékoztatás
Előadó: Pataki Sándor polgármester
Előterjesztés módja: szóbeli
10. Törvényességi felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésének szervezésével és ellenőrzésével kapcsolatos feladat ellátási
kötelezettség elmaradása miatt
Előadó: Keszthelyi Tiborné jegyző
Előterjesztés módja: írásbeli
11. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése tevékenység
elvégzésére kiírt ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatok elbírálása,
Érvényes ajánlat esetén a közszolgáltatási szerződés megkötése
Előadó: Pataki Sándor polgármester
Előterjesztés módja: írásbeli
12. Takács Péter, Taszár, Külterület 71/B. kérelme a Helyi Építési Szabályzat
módosítására
Előadó: Pataki Sándor polgármester
Előterjesztés módja: írásbeli
13. DA-MŰ Kft. kérelme a laktanyai helyiség bérleti szerződésének megkötésére
Előadó: Pataki Sándor polgármester
Előterjesztés módja: írásbeli
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14. Kaposhomok Község Önkormányzat Képviselő-testületének döntése a körjegyzőség
vagyonmegosztásával kapcsolatban
Előadó: Pataki Sándor polgármester
Előterjesztés módja: írásbeli
15. Kercseliget és Környéke Szociális Társulás kérelme a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás működéséhez való hozzájárulásról
Előadó: Pataki Sándor polgármester
Előterjesztés módja: írásbeli
16. Nemes Andrásné IKSZT munkatársának
megegyezéssel történő megszüntetésére
Előadó: Pataki Sándor polgármester
Előterjesztés módja: írásbeli

kérelme

a

munkaviszonya

közös

17. AEGON Biztosító kérelme a közcélú dolgozó által okozott kár önrészének
megfizetésére
Előadó: Pataki Sándor polgármester
Előterjesztés módja: írásbeli
18. Képviselői felvetések, javaslatok
Napirendi pontok tárgyalása:
1. Jegyzőkönyv - hitelesítők megválasztása
Előadó: Pataki Sándor polgármester
Előterjesztés módja: szóbeli
Pataki Sándor polgármester:
Javasolja jegyzőkönyv-hitelesítőknek
képviselőket.

Gelencsér

László

és

Horváth

Zoltán

Gábor

Miután más javaslat, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazásra teszi fel a
jegyzőkönyv-hitelesítők személyét.
A szavazásban 6 képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
2/2014. (I.16.) képviselő-testületi határozat
Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv-hitelesítőknek
Gelencsér László és Horváth Zoltán Gábor képviselőket választja.
Felelős: Pataki Sándor polgármester
Határidő: azonnal
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két testületi ülés közötti
tevékenységről
Előadó: Pataki Sándor polgármester
Előterjesztés módja: írásbeli
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Pataki Sándor polgármester:
Ismerteti a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót, majd szóbeli
tájékoztatást ad a két testületi ülés közötti tevékenységről.
Tájékoztatásul elmondja, hogy ma a Pécsi Ítélőtábla meghozta döntését a múzeumi szerzői
jogok megállapítása ügyében, melyet Tarlósi József és Kontsagh Sándor felperesek indítottak
az önkormányzat és a Veterán Egyesület ellen. Jogerős ítélet született, a felperesek keresetét a
bíróság jóváhagyta, a két felperesnek megállapították a szerzői jogaikat. Kötelezték a két
alperest a perrel kapcsolatos költség (ügyvédi munkadíj, szakértői díj, perköltség)
megfizetésére, amely több mint 800 ezer forint lesz. Pontos számadatokra nem tud hivatkozni,
mivel nincs a kezében a bírósági ítélet. Hozzáteszi, hogy a szerzői jogok megállapítása
mellett, a két felperest a képviselő-testület nem tilthatja ki a múzeumból. Az ügy kapcsán, a
holnapi napon megkeresi dr. Fekete László ügyvéd urat a további teendők miatt. Az üggyel
kapcsolatban mást nem kíván elmondani.
A szavazásban 6 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 6 igen – egyhangú szavazattal - az alábbi határozatot hozza:
3/2014. (I.16.) képviselő-testületi határozat
Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a
2013. november 14. és december 19. közötti üléseken hozott, lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló írásbeli beszámolót, továbbá a polgármester
két testületi ülés közötti tevékenységéről a szóbeli tájékoztatót tudomásul veszi.
Felelős: Pataki Sándor polgármester
Határidő: azonnal
3. Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve
Előadó: Pataki Sándor polgármester
Előterjesztés módja: írásbeli
Pataki Sándor polgármester:
Írásos előterjesztés készült a napirendhez, melyet előzetesen a bizottságok megvitattak,
elfogadásra javasoltak.
Felveti, hogy a munkaterv március hónapjára tervezzék be a KAVÍZ Kft. 2013. évi
tevékenységéről szóló pénzügyi beszámolót, gondol itt például az értéknövelő beruházásokra.
Miután más hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra teszi fel
javaslatát a következők szerint: Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pataki
Sándor polgármester javaslatát, mely szerint a 2014. évi munkaterv március hónapjára
tervezzék be a KAVÍZ Kft. 2013. évi tevékenységéről szóló pénzügyi beszámolót,
jóváhagyja.
Felelős: Pataki Sándor polgármester
Határidő: azonnal
A szavazásban 6 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 6 igen – egyhangú szavazattal - az alábbi határozatot hozza:
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4/2014. (I.16.) képviselő-testületi határozat
Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pataki Sándor polgármester
javaslatát, mely szerint a 2014. évi munkaterv március hónapjára tervezzék be a
KAVÍZ Kft. 2013. évi tevékenységéről szóló pénzügyi beszámolót, jóváhagyja.
Felelős: Pataki Sándor polgármester
Határidő: azonnal
Ezt követően a polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot,
kiegészítve az előbb elhangzottakkal.
A szavazásban 6 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 6 igen – egyhangú szavazattal - az alábbi határozatot hozza:
5/2014. (I.16.) képviselő-testületi határozat
Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi munkatervét az
alábbiak szerint határozza meg:
2014. január
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: jegyző
A képviselő-testület 2014. évi munkatervének elfogadása
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: jegyző
Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (II. 18.) önkormányzati
rendeletének módosítása a Taszári Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők juttatásairól
Előterjesztő: jegyző
A napirendet előzetesen megvitatja az Ügyrendi Bizottság
Bérleti szerződés megkötése 2014. évre a taszári lakótelep ivóvíz ellátásának
biztosítására
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: jegyző
KVG Zrt.-vel kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: jegyző
Beérkezett kérelmek elbírálása
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: jegyző
Önkormányzati hatósági ügyek (zárt ülés)
Előadó: polgármester
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2014. február
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: jegyző
Taszár Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: jegyző és gazdasági vezető
A napirendet előzetesen megvitatja: Pénzügyi Bizottság és Ügyrendi Bizottság
IKSZT 2013. évi tevékenységéről beszámoló
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: jegyző
Előkészítésben közreműködik: IKSZT munkatárs
Civil szervezetek és sportegyesületek tevékenysége és támogatása
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: jegyző
A napirendet előzetesen megvitatja: Pénzügyi Bizottság
Beérkezett kérelmek elbírálása
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: jegyző
Önkormányzati hatósági ügyek (zárt ülés)
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: jegyző
2014. március
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: jegyző
Taszár Község Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési terve
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: jegyző
Taszár Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: jegyző és gazdasági vezető
Felkészülés a gyermeknapra
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésben közreműködik: IKSZT munkatárs
A Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde Intézményfenntartó Társulás tevékenységéről
beszámoló
Előterjesztő: polgármester, társulási tanács elnöke
Előkészítésért felelős: jegyző
A KAVÍZ Kft. 2013. évi tevékenységéről pénzügyi beszámoló
Előterjesztő: Ift Miklós ügyvezető, polgármester
Előkészítésért felelős: jegyző
Beérkezett kérelmek elbírálása
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: jegyző
Önkormányzati hatósági ügyek (zárt ülés)
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: jegyző
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2014. április
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: jegyző
2013. pénzmaradvány elszámolása
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: jegyző és gazdasági vezető
Taszár Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet
(zárszámadás) elfogadása
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: jegyző és gazdasági vezető
Startmunka-programról tájékoztatás
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: jegyző
Beszámoló a védőnői szolgálat 2013. évi munkájáról
Előterjesztő: védőnő
Taszár és Környéke Szociális Társulás tevékenységéről beszámoló
Előterjesztő: polgármester, társulási tanács elnöke
Előkészítésért felelős: jegyző
Beérkezett kérelmek elbírálása
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: jegyző
Önkormányzati hatósági ügyek (zárt ülés)
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: jegyző
2014. május
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: jegyző
Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat és a jegyzői gyámhatóság 2013. évi munkájáról
Előterjesztő: jegyző és az alapszolgáltatási központ vezető
Beérkezett kérelmek elbírálása
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: jegyző
Önkormányzati hatósági ügyek (zárt ülés)
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: jegyző
2014. június
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: jegyző
Beérkezett kérelmek elbírálása
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: jegyző
Önkormányzati hatósági ügyek
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: jegyző
Taszári Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról beszámoló
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Előterjesztő: jegyző
Felkészülés a falunapra
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésben közreműködik: IKSZT munkatársa
Önkormányzati hatósági ügyek (zárt ülés)
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: jegyző
2014. augusztus
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: jegyző
Beérkezett kérelmek elbírálása
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: jegyző
Önkormányzati hatósági ügyek (zárt ülés)
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: jegyző
2014. szeptember
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: jegyző
Taszár Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének féléves beszámolója
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: jegyző és gazdasági vezető
A napirendet előzetesen megvitatja: Pénzügyi Bizottság
Beérkezett kérelmek elbírálása
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: jegyző
Önkormányzati hatósági ügyek (zárt ülés)
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: jegyző
2014. október
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: jegyző
A helyi adózás tapasztalatairól beszámoló
Előterjesztő: jegyző
Felkészülés a szép korúak estjére
Előterjesztő: polgármester
Beérkezett kérelmek elbírálása
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: jegyző
Önkormányzati hatósági ügyek (zárt ülés)
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: jegyző
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2014. október vagy november alakuló ülés
2014. november
Tervezett napirendi pontjai:
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: jegyző
Taszár Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről
szóló beszámoló elfogadása
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: jegyző és gazdasági vezető
A napirendet előzetesen megvitatja: Pénzügyi Bizottság
Taszár Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciója
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: jegyző és gazdasági vezető
A napirendet előzetesen megvitatja: Pénzügyi Bizottság
Beérkezett kérelmek elbírálása
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: jegyző
Önkormányzati hatósági ügyek (zárt ülés)
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: jegyző
2014. december
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: jegyző
Taszár község közrend és közbiztonsági helyzetéről tájékoztatás
Előterjesztő: Taszári Rendőrőrs parancsnoka felkérésre
Az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési terve
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: jegyző
Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi munkatervének elfogadása
Előterjesztő: polgármester
Előkészítéséért felelős: jegyző
Önkormányzati hatósági ügyek (zárt ülés)
Előterjesztő: polgármester
Előkészítésért felelős: jegyző
4. Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (II. 18.) önkormányzati
rendeletének módosítása a Taszári Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők juttatásairól
Előadó: Keszthelyi Tiborné jegyző
Előterjesztés módja: írásbeli
Pataki Sándor polgármester:
Írásos előterjesztés készült a napirendhez, melyet előzetesen az Ügyrendi és a Pénzügyi
Bizottság megvitatott és elfogadásra javasolt a képviselő-testületnek. Kérdezi, hogy van-e
kérdés, észrevétel?
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Miután kérdés, észrevétel nem hangzott el, Pataki Sándor polgármester szavazásra teszi fel az
előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet.
A szavazásban 6 képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 6 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
1/2014. (I.20.) önkormányzati rendelet
Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Taszári Polgármesteri
Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló rendeletet – a
jegyzőkönyv melléklete szerint - megalkotja.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Keszthelyi Tiborné jegyző
Határidő: értelem szerint
5. Taszári lakótelep ivóvíz ellátásának biztosítása érdekében bérleti szerződés
megkötése 2014. évre
Előadó: Pataki Sándor polgármester
Előterjesztés módja: írásbeli
Pataki Sándor polgármester:
Írásos előterjesztés készült a napirendhez, melyet előzetesen a Pénzügyi Bizottság
megvitatott, elfogadásra javasolt. Tájékoztatásul elmondja, hogy a szerződésben szereplő
díjtételek megegyeznek a 2013. évi díjakkal.
Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel?
Miután kérdés, észrevétel nem hangzott el, Pataki Sándor polgármester szavazásra teszi fel –
az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
A szavazásban 6 képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 6 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozza:
6/2014. (I.16.) képviselő-testületi határozat
Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a taszári lakótelep
ivóvízellátása érdekében az Orci Községi Önkormányzat Képviselő-testületével
és a KAVÍZ Kft.-vel – a mellékelt bérleti szerződést – 2014. évre megköti.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést írja alá.
Felelős: Pataki Sándor polgármester
Határidő: azonnal
6. Hulladékgazdálkodási közszolgálati szerződés módosítása
Előadó: Pataki Sándor polgármester
Előterjesztés módja: írásbeli
Pataki Sándor polgármester:
Írásos előterjesztés készült a napirendhez, melyet előzetesen a Pénzügyi Bizottság
megvitatott, tárgyalásra javasolt. Több kérdés is felmerült a napirendi pontot illetően.
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Mindezek tisztázása érdekében megkéri Trenyik Tamást, a KVG Zrt. igazgatóját, hogy tartsa
meg tájékoztatóját a hulladékgazdálkodással kapcsolatban.
Trenyik Tamás KVG Zrt. igazgató:
Elsősorban szeretné tisztázni, hogy miért került sor a névváltozásra. A törvény úgy szól, hogy
2014. január 1. napjától csak Nonprofit cég végezheti el a hulladékszállítást. Ezért van
szükség a szétválásra. Bár a Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft. be lett jegyezve
2014. január 1-től, viszont az engedélyek nem öröklődhetnek. A KVG Zrt.-nek begyűjtési
engedélye van, de a 2012. évi hulladéktörvény óta azonban nincsen begyűjtés, csak gyűjtés,
így begyűjtési engedélyt már nem módosított a felügyelőség. Új engedélyt kellett benyújtania
az új cégnek. Úgy véli, talán február-március környékére meg lesz az engedélye a nonprofit
kft.-nek, így jogutódként már valószínűleg az új cég járhat el. Megjegyzi, hogy országos
problémáról van szó. A nonprofitság hatályba lépésének határideje 2014. július 30. Jelen
pillanatban a KVG Zrt. minden előírásnak megfelel és pár hónapon belül a DDH is minden
engedéllyel rendelkezni fog. Ezt a magyarázatot tudja nyújtani arra vonatkozóan, hogy
jelenleg miért a KVG Zrt.-vel kell megkötni a közszolgáltatási szerződést a
hulladékgazdálkodásra vonatkozóan.
Taszár önkormányzata az utolsók között van, akik áthárítják a szemétszállítás díját a
lakosságra. Ez jelentős módosítással jár a szerződésben. Egy évre előre mindenképpen
szükséges tartja a szerződés megkötését. 2014. évre vonatkozóan kompenzációs pályázat
került kiírásra, amely megnyugtatóan rendezné a kieső árbevételt és a megnövekedett
költségeket. Nyilván a rezsicsökkentett díjak fognak érvénybe lépni, ami azonban nagyon
nagy finanszírozás kiesést jelent.
A pályázat kétirányú változást vizsgál. Az egyik az árbevétel csökkenése (rezsidíj
csökkentés), a másik pedig a 2012. évi költségekhez viszonyított költségek növekedése
(lerakói adó, általános inflációnövekedés, ügyfélszolgálat, szerződéskötés díja). Mindezeket
számszerűsítve ki lehet számítani. Ezután pedig a kompenzáció mértékére tehet javaslatot az
önkormányzat. A pályázatot a KVG Zrt. előkészíti az önkormányzat adatszolgáltatását
figyelembe véve és benyújtják azt.
Mást nem kíván elmondani, várja a felmerülő kérdéseket.
Utasi Tamás képviselő:
Felmerül benne egy kérdés. A kompenzációs pályázaton biztos, hogy nyernek? Mindezt
azért kérdezi, mert az eredeti szerződésben az önkormányzat vállalja a kompenzáció
megfizetését. Ha esetleg nem nyernek, akkor ezt a tételt az önkormányzatnak kell
megfizetnie? Ha nem fizetnek, akkor polgári peres eljárás útján ezt az összeget behajtják
rajtuk?
Trenyik Tamás KVG Zrt. igazgató:
A közszolgáltatási szerződésben valóban két értéket tartalmaz az 1. számú melléklet. A
szolgáltatás költsége az egyik, illetve, hogy ebből mennyi az ingatlanhasználó által fizetett díj
összege. Véleménye szerint a rizikó nem az önkormányzatnál, hanem a KVG Zrt.-nél van, a
szerződés nem rendezi a fennmaradó összeget. A szerződés-kiegészítés pont ennek a
problémának a kiküszöbölésére készült el, a pályázat benyújtására irányul.
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Ismerteti a szerződés 2.4. pontját, amely így szól: „Amennyiben nyertes pályázat hiányában a
települési önkormányzat a finanszírozásra, illetve díjkompenzációra nem képes, úgy a felek
azt szerződés felmondási oknak tekintik. A Közszolgáltató erre való tekintettel a szerződés
felmondhatja. A felmondási idő 6 hónap.”
Természetesen a közszolgáltatónak nem érdeke a szerződés felmondása. A szerződés
kiegészítés 2.1 pontja tartalmazza, hogy a pályázatban szerzett forrásokat, annak a mértékéig
használja fel az önkormányzat.
Keszthelyi Tiborné jegyző:
Elmondja, hogy a képviselő-testületnek most módosítani szükséges a közszolgáltatási
szerződést. Az önkormányzat és a közszolgáltató között a jelenleg hatályos szerződés
közbeszerzési eljárást követőn került megkötésre 2015. december 31-ig. Tehát ebben az
esetben nem új szerződést kell kötni, hanem azt – a jogszabályi változásokhoz – igazítva
módosítani kell. A későbbiekben újbóli módosításra lesz szükség a közszolgáltatónál történt
névváltozás miatt.
Miután más hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra teszi fel az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
A szavazásban 6 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 6 igen – egyhangú szavazattal - az alábbi határozatot hozza:
7/2014. (I.16.) képviselő-testületi határozat
Taszár
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Kaposvári
Városgazdálkodási Zrt.-vel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést a
melléklet szerint módosítja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a közszolgáltatási szerződést aláírja.
Felelős: Pataki Sándor polgármester
Határidő: azonnal
7. Pályázat benyújtása a 2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása
pályázati felhívás alapján
Előadó: Pataki Sándor polgármester
Előterjesztés módja: írásbeli
Pataki Sándor polgármester:
Írásos előterjesztés készült a napirendhez, melyet előzetesen a Pénzügyi Bizottság
megvitatott, javasolta a pályázat benyújtását. Ez a napirend szorosan kapcsolódik az előző
napirendhez. Megköszöni Trenyik Tamás igazgató úrnak a hulladékgazdálkodásra vonatkozó
tájékoztatást.
Miután más hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra teszi fel az
előterjesztés szerinti határozati javaslatokat.
A szavazásban 6 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 6 igen – egyhangú szavazattal - az alábbi határozatot hozza:
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8/2014. (I.16.) képviselő-testületi határozat
Taszár Község Önkormányzata képviselőtestülete úgy dönt, hogy Taszár
Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Vidékfejlesztési Minisztérium
által 2013.12.20-án közzétett, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást biztosító
települési önkormányzatok részére kiírt nyilvános Pályázati Felhívás („2013. évi
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása pályázati felhívás”) alapján.
A pályázat célja a 2014. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása, a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásának kompenzációja.
A pályázat során az Önkormányzat, tekintettel a Közszolgáltatóval történt
adategyeztetésre nettó 4 540 559 Ft/év + 27% ÁFA, összesen bruttó 5 766 510
Ft/év összegben nyújtja be pályázatát.
Fenti összeg az Önkormányzat által, a pályázat során 50%-os mértékű
előfinanszírozással kerül megigénylésre.
Felelős: Pataki Sándor polgármester
Határidő: azonnal
A szavazásban 6 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 6 igen – egyhangú szavazattal - az alábbi határozatot hozza:
9/2014. (I.16.) képviselő-testületi határozat
Taszár
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Kaposvári
Városgazdálkodási Zrt.-vel 2014. január 1-től kötött közszolgáltatási
szerződését – a melléklet szerint – kiegészíti a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díj kompenzációja elérése érdekében a Vidékfejlesztési
Minisztérium által, 2013. december 20-án közzétett „2013. évi
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása pályázati felhívás”-ban
foglaltaknak megfelelően.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés-kiegészítését írja alá.
Felelős: Pataki Sándor polgármester
Határidő: azonnal
Ezt követően Trenyik Tamás KVG Zrt. igazgató elhagyja az üléstermet.
8. Iskola, óvoda 2012. évi normatíva ellenőrzésének megállapításáról tájékoztatás
Előadó: Pataki Sándor polgármester
Előterjesztés módja: írásbeli
Pataki Sándor polgármester:
Írásos előterjesztés készült a napirendhez, melyet előzetesen a Pénzügyi Bizottság
megvitatott, tudomásulvételre javasolt. Kérdezi a bizottság elnökét kíván-e szóbeli
kiegészítést tenni?

14
Utasi Tamás PB. elnök, képviselő:
Bár a jegyző asszony a bizottsági ülésen elmondta, hogy a megtakarítás összege beépítésre
kerül a költségvetésbe, ő mégis azt kéri, hogy ebből az összegből azt a projektet
finanszírozzák meg, ami a pályázatban elutasításra talált. Lehetőségként felveti az óvoda
északi falának leszigetelését, illetőleg az óvoda egyik helyiségének felújítását. Döntéshozatalt
nem kér a testülettől, csak rögzítve legyen a jegyzőkönyvben ez irányú kérése.
Pataki Sándor polgármester:
A 2014. évi költségvetés megtervezésekor elsőbbséget élvez ennek a forrásnak a biztosítása,
Utasi Tamás képviselő kérésének megfelelően.
Miután más hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra teszi fel az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
A szavazásban 6 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 6 igen – egyhangú szavazattal - az alábbi határozatot hozza:
10/2014. (I.16.) képviselő-testületi határozat
Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Államkincstár
Somogy Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda által az iskolára és óvodára
2012. évben igénybevett, az önkormányzatot megillető központi költségvetésből
származó hozzájárulások és támogatások elszámolásának megalapozottsága
témakörben tartott ellenőrzési megállapításait tudomásul vette.
Felelős: Pataki Sándor polgármester
Határidő: azonnal
9. Taszár, Széchenyi u. 80. önkormányzati ingatlan értékesítésére kiírt pályázat
eredményéről tájékoztatás
Előadó: Pataki Sándor polgármester
Előterjesztés módja: írásbeli
Pataki Sándor polgármester:
Előadja, hogy a napirendi pontra vonatkozóan azért nem került kiküldésre írásbeli beszámoló,
mivel ez idáig egyetlenegy pályázat sem érkezett be az önkormányzathoz a Széchenyi u. 80.
szám alatti ingatlan értékesítésére. Mindezt a Pénzügyi Bizottság ülésen is elmondta, ahol a
bizottság tudomásul vette a szóbeli tájékoztatást, most ugyanezt kéri a képviselő-testülettől is.
Miután más hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra teszi fel a
napirendi pontra vonatkozó szóbeli tájékoztatást a következők szerint: Taszár Község
Önkormányzat Képviselő-testülete a Taszár, Széchenyi u. 80. önkormányzati ingatlan
értékesítésére kiírt pályázatra vonatkozóan a polgármester szóbeli tájékoztatóját tudomásul
veszi.
Felelős: Pataki Sándor polgármester
Határidő: azonnal
A szavazásban 6 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 6 igen – egyhangú szavazattal - az alábbi határozatot hozza:
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11/2014. (I.16.) képviselő-testületi határozat
Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Taszár, Széchenyi u. 80.
önkormányzati ingatlan értékesítésére kiírt pályázatra vonatkozóan a
polgármester szóbeli tájékoztatóját tudomásul veszi.
Felelős: Pataki Sándor polgármester
Határidő: azonnal
10. Törvényességi felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésének szervezésével és ellenőrzésével kapcsolatos feladatellátási kötelezettség
elmaradása miatt
Előadó: Keszthelyi Tiborné jegyző
Előterjesztés módja: írásbeli
Pataki Sándor polgármester:
Írásos előterjesztés készült a napirendhez. Kérdezi a jegyző asszonyt, hogy kíván-e szóbeli
kiegészítést tenni?
Keszthelyi Tiborné jegyző:
Rövid hozzászólást tesz az előterjesztésnek megfelelően.
Miután más hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra teszi fel az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
A szavazásban 6 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 6 igen – egyhangú szavazattal - az alábbi határozatot hozza:
12/2014. (I.16.) képviselő-testületi határozat
Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogy Megyei
Kormányhivatalnak a „nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésével és ellenőrzésével kapcsolatos feladat ellátási kötelezettség
elmaradása miatti” törvényességi felhívásában foglaltakat megvizsgálta. A
képviselő-testület a törvényességi felhívásban foglaltakkal egyetért.
A törvénysértés megszüntetése érdekében az alábbi intézkedést tette:
1. 2013. december 11-én ajánlattételi felhívást tett közzé a tevékenység ellátása
érdekében.
2. A beérkezett ajánlatok alapján a HBP SPED Fuvarozási és Szolgáltató Kft.-vel
közszolgáltatási szerződést kíván kötni.
3. A közszolgáltatási szerződés megkötése után az önkormányzati rendeletettervezetet elfogadásra elő kell készíteni.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet megfelelő
előkészítése érdekében a 119/2012.(VI.26.) Kormányrendelt 8. § (4) bekezdése
alapján a Kormányhivatal által megállapított határidő 30 nappal történő
meghosszabbítását kérje.
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Felelős: Pataki Sándor polgármester
Keszthelyi Tiborné jegyző
Határidő: értelem szerint
11. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése tevékenység
elvégzésére kiírt ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatok elbírálása,
Érvényes ajánlat esetén a közszolgáltatási szerződés megkötése
Előadó: Pataki Sándor polgármester
Előterjesztés módja: írásbeli
Pataki Sándor polgármester:
Írásos előterjesztés készült a napirendhez, melyet a Pénzügyi Bizottság megvitatott,
tárgyalásra javasolt. Megjegyzi, mindösszesen egyetlenegy pályázat érkezett be az
önkormányzathoz, azonban a szerződés megkötése mindenképpen szükséges.
Keszthelyi Tiborné jegyző:
Rövid szóbeli kiegészítést tesz az előterjesztés alapján.
Miután más hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra teszi fel az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
A szavazásban 6 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 6 igen – egyhangú szavazattal - az alábbi határozatot hozza:
13/2014. (I.16.) képviselő-testületi határozat
Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése tevékenység elvégzésére kiírt
ajánlattételi felhívásra benyújtott HBP SPED Fuvarozási és Szolgáltató Kft.
(7479 Sántos, Magyar u. 4.) ajánlatát érvényesnek értékeli, és az ajánlatot
elfogadja.
Taszár község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésével és elszállításával a HBP SPED Fuvarozási és Szolgáltató
Kft. (7479 Sántos, Magyar u. 4.) bízza meg.
A HBP SPED Fuvarozási és Szolgáltató Kft.-vel (7479 Sántos, Magyar u. 4.) a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatási szerződést a melléklet szerint megköti.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Pataki Sándor polgármester
Határidő: azonnal
12. Takács Péter, Taszár, Külterület 71/B. kérelme a Helyi Építési Szabályzat
módosítására
Előadó: Pataki Sándor polgármester
Előterjesztés módja: írásbeli
Pataki Sándor polgármester:
Írásos előterjesztés készült a napirendhez. Átadja a szót a jegyző asszonynak.
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Keszthelyi Tiborné jegyző:
Megjegyzi a napirendhez az előterjesztés későn került kiküldésre, még a mai napon is
egyeztetést folytatott a tervező asszonnyal, a tervezési szerződés átírásra került. Kérelmező a
mezőgazdasági épületének bővítését szeretné megoldani, amihez szükséges a Helyi Építési
Szabályzat módosítása.
Pataki Sándor polgármester:
Véleménye szerint kérelmezőnek be kellett volna csatolnia egy rajzot annak érdekében, hogy
egyáltalán tudják azt, miről is kell dönteniük. A jelenlegi tervezési szerződés több szakmai
problémát takar. Az előterjesztésben szereplő 2. határozati javaslat elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára. Felhívja a figyelmet arra, hogy a tervezésen kívül vannak egyéb
más kötelezettségek is, amit valakinek meg kell fizetnie.
Utasi Tamás képviselő:
A múltkor a képviselő-testület úgy döntött, hogy nem kívánja módosítani ezt a szerződést.
Pontosan azért, mert mindenféle más tervekkel összhangba kéne hozni a szerződést, amely
nagyon sok pénzbe kerülne az önkormányzatnak, amelyre most nincsen keretük. Nem
szeretne most erről dönteni, mindaddig, míg konkrétan nem látja azt, hogy az
önkormányzatnak semmiféle kötelezettsége nincs.
Pataki Sándor polgármester:
A képviselő úr által elmondottak miatt javasolta az előbb, hogy a 2. sz. határozati javaslatot
fogadja el a képviselő-testület.
Takács Dezső állampolgár:
Az ügy tekintetében neki van egy véleménye, de a képviselő-testület úgy dönt, ahogy jónak
látja, ma sem kíván senkit sem befolyásolni. Polgármester úr rajzokról beszél, amire nincs
szükség. Mindössze két határozat módosítása szükséges, ami ellentétes az országos építési
előírással. A helyi önkormányzat egy korlátozást vezetett be a helyi építési szabályzatában. Ki
van kötve, hogy 650 m2 építhető be külterületen. Holott az országos előírás azt mondja, hogy
a területnek a 0,5 %-a beépíthető. A szabályzatból ezt a korlátozást kellene kivenni. Az útra
elő van írva, hogy 50 méternél keskenyebb külterületre nem osztható meg a föld. Ez
problémát jelent, ha valaki egy utat akar építeni a külterületen. A tervezőnek ezt a részt is ki
kellene venni a szerződésből. E két dolognak minden költségvonzatát fiával együtt vállalják.
Véleménye szerint a helyi építési szabályzat sokkal szigorúbb, mint az országos építési
előírás. A helyi szabályzat nem támogatja a vállalkozásokat, hanem inkább korlátozza. Ennek
folytán egy bizonyos pályázaton se tudtak részt venni, amely 4 millió forintos kárt okozott
számukra. Ismét hangsúlyozza, hogy a képviselő-testület olyan döntést hoz, amit jónak lát, ha
továbbra információra van szükségük, azt is tudomásul veszi.
Keszthelyi Tiborné jegyző:
Nem volt egyértelmű a kérés. A kérelem azt tartalmazza, hogy Takács Péter csak a tervezés
költségét vállalja, ami a 170.000.- Ft + ÁFA költséget jelenti. Szükség lehet főépítészeti
hozzájárulásra, többféle szakhatósági eljárásokra stb.
Takács Dezső állampolgár:
Megjegyzi, már nem sürgeti az idő, mivel a pályázaton nem tudtak részt venni, ezért a
képviselő-testület nyugodtan kérhet be többféle állásfoglalást is.
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Keszthelyi Tiborné jegyző:
Az előterjesztésben leírta, hogy a probléma abból adódik, ha az önkormányzat módosítja a
helyi építési szabályzatát, akkor az egész rendeletet hozzá kell igazítaniuk a jelenlegi hatályos
jogszabályhoz. Valószínű, hogy a megyei fejlesztési tervvel is összhangba kell hozni a
rendeletet, csak így fogadja el a megyei főépítész. Nagyon sok a nyitott kérdés ebben az
ügyben. Utána kell nézni annak, hogy milyen kötelezettségei lehetnek az önkormányzatnak.
Ez mindkét fél érdeke, a kérelmezőé is.
Pataki Sándor polgármester:
Véleménye szerint arról az önkormányzat nem tehet, hogy Takács Dezső úr törvénytelenül
túlépítkezte a területét, azért mert nézte meg a helyi érvényes rendeletet.
Takács Dezső állampolgár:
Hangsúlyozza, hogy ez a korlátozás az építkezés után, a szabályzat módosításakor került bele
a rendeletbe még 2008-ban. Az első rendeletben ez a korlátozás még nem szerepelt.
Pataki Sándor polgármester:
A korlátozást a Virányi Kft. szakembere biztosan nem önhatalmúlag tette bele a szabályzatba.
A repülőtér miatt vannak benne bizonyos kikötések. Az akkori jogszabálynak megfelelően
került előterjesztésre a szerződés, amelyet akkor a képviselő-testület el is fogadott.
Utasi Tamás képviselő:
Számára teljesen világos, amit Takács Dezső mond. Annak a két módosításnak, amit kérnek,
vállalják a költségét, az ezzel járó többi kötelezettség pedig az önkormányzatot terheli.
Véleménye szerint mindezen költségek megfizetésére az önkormányzatnak nincsen fedezete.
Mérlegeli azokat a beruházásokat, amelyeket az önkormányzat szeretne a jövő évben
elvégezni.
Miután más hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra teszi fel az
előterjesztés szerinti 2. határozati javaslatot.
A szavazásban 6 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
14/2014. (I.16.) képviselő-testületi határozat
Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Takács Péter,
Taszár, Külterület 71/B. szám alatti lakos kérelmét, és úgy döntött, hogy a
kérelemmel elviekben egyetért. Figyelemmel azonban a jelentős jogszabályi
változásokra szükségesnek tartja az eljárás megindítása előtt a további szakmai
egyeztetéseket.
Felkéri a polgármestert, mérje fel, hogy a HÉSZ esetleges módosítása milyen
kötelezettséget ró az önkormányzatra. Ennek megfelelően készítsen
előterjesztést a képviselő-testület elé.
Felelős: Pataki Sándor polgármester
Határidő: 2014. február 28.
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13. DA-MŰ Kft. kérelme a laktanyai helyiség bérleti szerződésének megkötésére
Előadó: Pataki Sándor polgármester
Előterjesztés módja: írásbeli
Pataki Sándor polgármester:
Írásos előterjesztés készült a napirendhez, melyet előzetesen a Pénzügyi Bizottság
megvitatott. Átadja a szót a bizottság elnökének.
Utasi Tamás PB. elnök, képviselő:
A bizottság úgy foglalt állást, hogy emeljék meg a bérleti díj összegét az infláció mértékével.
Javasolja, hogy a képviselő-testület a DA-MŰ Kft. bérleti díjának összegét 92.700.- Ft-ban
állapítsa meg.
Miután más hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra teszi fel Utasi
Tamás PB. elnök, képviselő indítványát az alábbiak szerint: Taszár Község Önkormányzat
Képviselő-testülete Utasi Tamás PB. elnök, képviselő javaslatát, mely szerint a DA-MŰ Kft.
bérleti díjának összegét 92.700.- Ft/hó + rezsi összegben állapítsák meg, jóváhagyja.
Felelős: Pataki Sándor polgármester
Határidő: azonnal
A szavazásban 6 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 6 igen – egyhangú szavazattal - az alábbi határozatot hozza:
15/2014. (I.16.) képviselő-testületi határozat
Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Utasi Tamás PB. elnök,
képviselő javaslatát, mely szerint a DA-MŰ Kft. bérleti díjának összegét
92.700.- Ft/hó + rezsi összegben állapítsák meg, jóváhagyja.
Felelős: Pataki Sándor polgármester
Határidő: azonnal
Ezt követően Pataki Sándor polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti
határozati javaslatot, az előző döntésnek megfelelően módosítva a bérleti díj összegét.
A szavazásban 6 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 6 igen – egyhangú szavazattal - az alábbi határozatot hozza:
16/2014. (I.16.) képviselő-testületi határozat
Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a DA-MŰ Kft. (Kaposhomok,
Széchenyi u. 45. szám) részére 2014. január 1-jétől 1 évre bérbe adja az
önkormányzat tulajdonában lévő laktanya területén lévő egykori Klíma-Vill-es
épületet és annak parkoló, udvari részét. A bérleti díj összegét: 92.700,- Ft/hó +
rezsi összegben állapítja meg.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kérelmezővel a mellékelt bérleti
szerződést kösse meg.
Felelős: Pataki Sándor polgármester
Határidő: azonnal
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14. Kaposhomok Község Önkormányzat Képviselő-testületének döntése a körjegyzőség
vagyonmegosztásával kapcsolatban
Előadó: Pataki Sándor polgármester
Előterjesztés módja: írásbeli
Pataki Sándor polgármester:
Írásos előterjesztés készült a napirendhez, melyet a Pénzügyi Bizottság megvitatott,
tárgyalásra javasolt. Személy szerint a B) határozati javaslat elfogadását támogatja.
Utasi Tamás PB. elnök, képviselő:
Fenntartja korábbi álláspontját, miszerint 200.000.- Ft-ban váltsák meg a körjegyzőség
vagyonának Kaposhomokra eső részét. Az is felvetődött, hogy esetleg az általuk kért bútort
adják oda az önkormányzatnak. Az biztos, hogy nagyobb értéket nem szeretne átadni.
Indítványozza, hogy a vita békés rendezése érdekében esetleg helyt adjanak Kaposhomok
önkormányzat eredeti kérelmének, és adják oda részükre a kért bútorokat. Természetesen a
tartozásukat pedig rendezzék.
Miután más hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra teszi fel Utasi
Tamás PB. elnök, képviselő javaslatát az alábbiak szerint: Taszár Község Önkormányzat
Képviselő-testülete Utasi Tamás PB. elnök, képviselő javaslatát, mely szerint Kaposhomok
önkormányzat korábbi kérelmének helyt adva az általuk kért bútorokat átadják, amennyiben a
tartozásukat rendezik, jóváhagyja.
Felelős: Pataki Sándor polgármester
Határidő: azonnal
A szavazásban 6 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 6 igen – egyhangú szavazattal - az alábbi határozatot hozza:
17/2014. (I.16.) képviselő-testületi határozat
Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Utasi Tamás PB. elnök,
képviselő javaslatát, mely szerint Kaposhomok önkormányzat korábbi
kérelmének helyt adva az általuk kért bútorokat átadják, amennyiben a
tartozásukat rendezik, jóváhagyja.
Felelős: Pataki Sándor polgármester
Határidő: azonnal
Miután más hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, a polgármester összefoglalja az
elhangzottakat, és a következő határozati javaslatot terjeszti a testület elé:
Határozati javaslat: Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Taszár-KaposhomokSántos Községek Körjegyzősége Kaposhomokkal fennálló vagyonmegosztási vitájával
kapcsolatban úgy dönt, hogy Kaposhomok önkormányzata vagyoni igényének - természetben
történő megváltással - helyet ad az alábbi feltétellel:
Kaposhomok Község Polgármestere által megjelölt – Polgármesteri Hivatal leltárában
szereplő - íves íróasztal, irodai szék, komplett számítókép, irattartó szekrény (4+2 ajtós)
átadására abban az esetben kerül sor, ha Kaposhomok Község Önkormányzat Képviselőtestülete az őt terhelő Taszár-Kaposhomok-Sántos Körjegyzőség 2012. december havi átfutó
bér összegét: 319.888,- Ft-ot a Taszár Község Önkormányzat számlájára megfizeti.
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Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a Kaposhomok Község
Önkormányzatának Képviselő-testületét tájékoztassa.
Felelős: Pataki Sándor polgármester
Határidő: 2014. január 30.
A szavazásban 6 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 6 igen – egyhangú szavazattal - az alábbi határozatot hozza:
18/2014. (I.16.) képviselő-testületi határozat
Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Taszár-KaposhomokSántos Községek Körjegyzősége Kaposhomokkal fennálló vagyonmegosztási
vitájával kapcsolatban úgy dönt, hogy Kaposhomok önkormányzata vagyoni
igényének - természetben történő megváltással - helyet ad az alábbi feltétellel:
Kaposhomok Község Polgármestere által megjelölt – Polgármesteri Hivatal
leltárában szereplő - íves íróasztal, irodai szék, komplett számítókép, irattartó
szekrény (4+2 ajtós) átadására abban az esetben kerül sor, ha Kaposhomok
Község Önkormányzat Képviselő-testülete az őt terhelő Taszár-KaposhomokSántos Körjegyzőség 2012. december havi átfutó bér összegét: 319.888,- Ft-ot a
Taszár Község Önkormányzat számlájára megfizeti.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a Kaposhomok
Község Önkormányzatának Képviselő-testületét tájékoztassa.
Felelős: Pataki Sándor polgármester
Határidő: 2014. január 30.
15. Kercseliget és Környéke Szociális Társulás kérelme a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás működéséhez való hozzájárulásról
Előadó: Pataki Sándor polgármester
Előterjesztés módja: írásbeli
Pataki Sándor polgármester:
Írásos előterjesztés készült a napirendhez, melyet előzetesen a Pénzügyi Bizottság
megvitatott, elfogadásra javasolt. Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel?
Miután kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztés
szerinti határozati javaslatot.
A szavazásban 6 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
19/2014. (I.16.) képviselő-testületi határozat
Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kercseliget és Környéke
Szociális Feladatellátó Társulás megállapodásának 2.2 pontja alapján biztosítja
Taszár településen a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásához 2013. évre
a 180.000.- Ft önkormányzati támogatást.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kercseliget és Környéke Szociális
Feladatellátó Társulás számlájára a fenti összeget utalja át.

22
Felelős: Pataki Sándor polgármester
Határidő: 2014. január 31.
16. Nemes Andrásné IKSZT munkatársának kérelme a munkaviszonya közös
megegyezéssel történő megszüntetésére
Előadó: Pataki Sándor polgármester
Előterjesztés módja: írásbeli
Pataki Sándor polgármester:
Írásos előterjesztés készült a napirendhez.
Nemes András képviselő:
Bejelenti személyes érintettségét, tekintettel arra, hogy felesége kérelméről van szó.
Pataki Sándor polgármester szavazásra teszi fel Nemes András képviselő személyes
érintettségét, el kell dönteniük, hogy kizárják-e a szavazásból.
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy ne zárják ki Nemes András képviselőt a szavazásból,
kézfelemeléssel szavazzon.
A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 5 igen - egyhangú szavazattal - (1 fő érintettsége miatt nem szavazott) az
alábbi határozatot hozza:
20/2014. (I.16.) képviselő-testületi határozat
Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nemes András képviselőt
nem zárja ki a napirend tárgyalásánál történő szavazásból.
Felelős: Pataki Sándor polgármester
Határidő: azonnal
Utasi Tamás képviselő:
Javasolja, hogy minél hamarabb írják ki a pályázatot a megüresedő helyre. Bár nem tudja,
hogy mennyi a felmondási idő, de kérné, hogy Nemes Andrásné még egy darabig maradjon
munkaviszonyban, már csak azért is, hogy ne vonják meg a címbirtokosságot, a feladatot
valakinek el kell végeznie.
Koppány Zoltán Miklós alpolgármester:
Úgy tudja, a felmondási idő 30 nap. Felveti, hogy a munkaviszony közös megegyezéssel
történő megszüntetésének időpontjául február 28. napját határozzák meg. Ezen idő alatt ki
lehet írni a pályázatot, az új dolgozót be lehet tanítani.
Keszthelyi Tiborné jegyző:
Felhívja a figyelmet, hogy közös megegyezésnél nincsen felmondási idő. A két fél akaratán
múlik a munkaviszony megszüntetésének időpontja.
Utasi Tamás képviselő:
Javasolja az egyezkedést a munkavállalóval, annak érdekében, hogy a pályázat lezárásáig
ellássa munkaköri feladatait.
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Horváth Zoltán Gábor képviselő:
Megkérdezi az ügyben érintett Nemes András képviselőt, hogy nyilatkozzon arról, van-e mód
arra, hogy a felesége munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését a
kérelem szerinti január 31. nap helyett február 28. napjául határozzák meg.
Nemes András képviselő:
Kijelenti, hogy semmi akadálya nincs ennek, ha a testület ezt szeretné.
Pataki Sándor polgármester:
A pályázatot úgy kellene kiírniuk, hogy az állás betölthető március 1. napjától vagy még akár
korábban is. Egyébiránt az előző pályázatnak megfelelően kéri a pályázat kiírását.
Ezt követően Pataki Sándor polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot, módosítva a megszüntetés időpontját.
A szavazásban 6 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 6 igen – egyhangú szavazattal - az alábbi határozatot hozza:
21/2014. (I.16.) képviselő-testületi határozat
Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nemes Andrásné taszári
lakossal 2013. január 01-től fennálló határozott idejű munkaszerződését közös
megegyezéssel 2014. február 28. napjával megszünteti.
Felelős: Pataki Sándor polgármester
Határidő: 2014. február 28.
Ezt követően a képviselők rövid egyeztetést tartanak a pályázati kiírás tartalmát illetően.
Felvetődik, hogy a pályázat elbírálásánál előnyt élvezzen az a személy, aki informatikus,
illetőleg művelődésszervező végzettséggel vagy tapasztalattal rendelkezik.
Az egyeztetés után, Pataki Sándor polgármester szavazásra teszi fel az IKSZT munkakörre
vonatkozó pályázatot az alábbiak szerint: Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot hirdet 1 fő részére a Taszári Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér
„programszervező” munkakör betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február
15., a pályázatok elbírálásának időpontja: 2014. február 20.
A részletes pályázat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Pataki Sándor polgármester
Határidő: 2014. február 20.
A szavazásban 6 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 6 igen – egyhangú szavazattal - az alábbi határozatot hozza:
22/2014. (I.16.) képviselő-testületi határozat
Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet 1 fő részére
a Taszári Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér „programszervező” munkakör
betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 15., a
pályázatok elbírálásának időpontja: 2014. február 20.
A részletes pályázat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

24
Felelős: Pataki Sándor polgármester
Határidő: 2014. február 20.
17. AEGON Biztosító kérelme a közcélú dolgozó által okozott kár önrészének
megfizetésére
Előadó: Pataki Sándor polgármester
Előterjesztés módja: írásbeli
Pataki Sándor polgármester:
Írásos előterjesztés készült a napirendhez, melyet előzetesen a Pénzügyi Bizottság
megvitatott, javasolta az önrész kifizetését a képviselő-testületnek. Kérdezi, hogy van-e
kérdés, észrevétel?
Utasi Tamás PB. elnök, képviselő:
Megkéri a közmunkásokat irányító személyeket, hogy a védőfelszerelések (falap stb.)
használatára kötelezzék a munkásokat, mert ebben az esetben nem történne ilyen károkozás.
Miután más kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra teszi fel az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
A szavazásban 6 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 6 igen – egyhangú szavazattal - az alábbi határozatot hozza:
23/2014. (I.16.) képviselő-testületi határozat
Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. szeptember 19-én a
közcélú dolgozó által okozott kár miatt a felelősségét elismeri Keszthelyi Tibor,
Várda, Meggyes u. 50. szám alatti lakos tulajdonát képező KFP 417 forgalmi
rendszámú gépkocsiban okozott kárért. Ezért az AEGON Biztosítónál fennálló
felelősségbiztosítás alapján a 10 % önrészt: 12.662,- Ft-ot a javító cég részére
(CG Hungary Kft., 1044 Bp. Váci u. 76-80. sz. sz.:10300002-40001988-00003285)
megfizeti.
Felelős: Pataki Sándor polgármester
Határidő: azonnal
18. Képviselői felvetések, javaslatok
Pataki Sándor polgármester:
Elmondja, hogy a mai napon a KAVÍZ Kft. küldött egy árajánlatot a Taszár, Petőfi utcai
szennyvíz-átemelő gépészeti felújítására vonatkozóan, amelyet tovább küldött a képviselők
közös e-mail címére. Ift Miklós igazgató úr kérésére ennek a felújításnak a költsége a 2013.
évi koncessziós díj terhére lenne elszámolva.
Horváth Zoltán Gábor képviselő:
Panaszként megemlíti, hogy náluk a Lakótelep 4. sz. társasháznál, több lakásban is gyakran
előfordul, hogy a késő esti órákban nincsen meleg víz, mivel nincs ehhez megfelelő
víznyomás.
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Pataki Sándor polgármester:
Többször hallott már erről a problémáról, utána fog nézni, hogy mi lehet a gond.
Koppány Zoltán Miklós alpolgármester:
Kéri, hogy a szennyvíz aknafedél lehelyezése pontosan történjen meg, ahogyan az elő van
írva. Megjegyzi a munka elvégzésére szükség van, amit azonban csak a KAVÍZ Kft. végezhet
el, mivel ők az üzemeltetők.
Miután más hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra teszi fel a
szennyvíz-átemelő felújítását az alábbiak szerint: Taszár Község Önkormányzat Képviselőtestülete a KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. (7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2.)
Taszár, Petőfi utcai szennyvízátemelő gépészeti felújítására vonatkozó 450.000.- Ft + ÁFA
összegű árajánlatát elfogadja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a testület
döntéséről a KAVÍZ Kft.-t értesítse, és a munkát rendelje meg.
Felelős: Pataki Sándor polgármester
Határidő: 2014. március 31.
A szavazásban 6 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 6 igen – egyhangú szavazattal - az alábbi határozatot hozza:
24/2014. (I.16.) képviselő-testületi határozat
Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a KAVÍZ Kaposvári Víz- és
Csatornamű Kft. (7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2.) Taszár, Petőfi utcai
szennyvízátemelő gépészeti felújítására vonatkozó 450.000.- Ft + ÁFA összegű
árajánlatát elfogadja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a testület
döntéséről a KAVÍZ Kft.-t értesítse, és a munkát rendelje meg.
Felelős: Pataki Sándor polgármester
Határidő: 2014. március 31.
Pataki Sándor polgármester:
A szülői munkaközösség kérését ismerteti. Február 15-én farsangi bált szeretnének tartani az
önkormányzat nagytermében. Ehhez kérik a testület hozzájárulását. A disznótoros ételhez
alapanyag megvásárlásához kb. 20.000.- Ft-os támogatást várnak.
Horváth Zoltán Gábor képviselő:
Elmondja, hogy az iskolának pénzügyi támogatást nem, csak tárgyi eszköztámogatást lehet
nyújtani. A szülői munkaközösség átveszi a feladatot az iskolától, ők szerveznek minden
rendezvényt a pedagógusok segítségével. Ezt a bált is a szülők találták ki.
Pataki Sándor polgármester:
Nem a szülői munkaközösséget kell támogatni, hanem az óvoda konyháját alapanyagokhoz
juttatni. A szervezők mindössze az étkezéshez kértek hozzájárulást. Személy szerint 50.000.Ft támogatást javasol.
Miután más hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra teszi fel
javaslatát a farsangi bál támogatásáról az alábbiak szerint:
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Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pataki Sándor polgármester javaslatát,
mely szerint a 2014. február 15-én az önkormányzat nagytermében megrendezésre kerülő
farsangi bál megrendezéséhez 50.000.- Ft összeggel járuljanak hozzá, jóváhagyja.
Felelős: Pataki Sándor polgármester
Határidő: 2014. február 15.
A szavazásban 6 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
25/2014. (I.16.) képviselő-testületi határozat
Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pataki Sándor polgármester
javaslatát, mely szerint a 2014. február 15-én az önkormányzat nagytermében
megrendezésre kerülő farsangi bál megrendezéséhez 50.000.- Ft összeggel
járuljanak hozzá, jóváhagyja.
Felelős: Pataki Sándor polgármester
Határidő: 2014. február 15.
Pataki Sándor polgármester:
A laktanyába történő bejárás dilemmájáról beszél. A kerítésre és a riasztórendszerre
vonatkozóan egyaránt 100.000.- Ft-os ajánlat érkezett. El kell dönteni, hogy akarnak-e ezzel a
problémával foglalkozni, vagy megvárják a költségvetést.
Utasi Tamás képviselő:
Úgy tudja, egy korábbi testületi ülésen a jelenlévő sportegyesület vezetője vállalta, ha az
önkormányzat megvásárolja az anyagokat, akkor ők ingyen elkészítik a kerítést. Úgy
emlékszik a képviselő-testület amúgy is úgy döntött, hogy megvásárolja a kerítés
elkészítéséhez szükséges alapanyagokat és a munkát az önkormányzat saját embereivel
végezteti el. A riasztórendszerre adott árajánlatot érti, de a kerítés elkészítésére vonatkozót
nem. Az előző ülésen szóba került a laktanyai kapu rendszeresen történő nyitva hagyása is.
Akkor beszélt a sportegyesület elnökével, aki közölte vele, ha megkapták volna az anyagokat,
már rég felépítették volna a kerítést. Javasolja, hogy minél hamarabb és minél olcsóbban
történjen meg a kerítés építése. Vállalkozónak nem szeretne fizetni ezért a munkáért.
Pataki Sándor polgármester:
Pontosítani szeretne. A kerítésre vonatkozóan a 100.000.- Ft anyagköltséget jelent, nem
munkadíjat. Természetesen saját dolgozóival végeztetné el az önkormányzat ezt a munkát.
Korábban nem kapott felhatalmazást arra a képviselő-testülettől, hogy a kerítés elkészítéséhez
megvásárolhassa a szükséges anyagokat. Most már van ajánlat a kerítés és a riasztórendszer
kiépítésére külön-külön is. A kerítés felépítését közösen a sportegyesülettel kívánja megtenni.
Nemes András képviselő:
Egyetért azzal, hogy a munkát minél előbb el kell végezni. Megjegyzi, az árak egyre csak
emelkedni fognak. Aki nem zárja rendesen a laktanyai kaput, annak el kell venni a jogát a
bejárást illetően.
Gelencsér László képviselő:
Az előző ülésen kérte a polgármester urat, hogy kerüljenek felszólításra a vállalkozók, hogy
aki nem zárja be rendesen a kaput, az a jövőben kitiltásra kerül a laktanyából.

27
Pataki Sándor polgármester:
Elmondja, hogy a felszólítás megtörtént, kiértesítésre kerültek a vállalkozók a testület
döntéséről. Véleménye szerint a kerítés és a riasztórendszer kiépítését mindenképpen el kell
végezni. Javasolja, hogy a munka elvégzéséhez szükséges 200.000.- Ft összeget szavazza meg
a képviselő-testület, egyúttal vonja vissza korábbi 481/2013. (XI.14.) határozatát.
Horváth Zoltán Gábor képviselő:
Egyetért a munka elvégzésével, azzal a kikötéssel, hogy maximum 200.000.- Ft összeghatárig
oldja meg az önkormányzat ezt a feladatot a sportegyesülettel közösen.
Nemes András képviselő:
Az egyes kapunál van egy járda felfelé a sportcentrumhoz. Felveti, hogy oda egy kiskaput
csináljanak, amely zárva lenne és kizárólag az önkormányzat használhatná, annak érdekében,
hogy ne kelljen körbejárniuk a sportcentrumhoz. Kéri beépíteni ezt a javaslatot a határozatba.
Miután más hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, a polgármester összefoglalja az
elhangzottakat és szavazásra teszi fel a 481/2013. (XI.14.) képviselő-testületi határozat
visszavonását, a riasztórendszer kiépítésére vonatkozó árajánlatot, a laktanyai kerítés
elkészítését, valamint Nemes András képviselő felvetését az alábbiak szerint:
a) Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 481/2013. (XI.14.) határozatát
visszavonja.
b) A képviselő-testület Kozári Zoltán (7400 Kaposvár, Honvéd u. 22.) vagyonvédelmi
vállalkozó a Taszár laktanya sportcentrum bejárat kialakítás biztonságtechnikai igényének
kivitelezésére vonatkozó 99.949.- Ft összegű árajánlatát elfogadja, egyúttal felhatalmazza a
polgármestert, hogy a testület döntéséről a vállalkozót értesítse, és a munkát rendelje meg.
c) A képviselő-testület megbízza Pataki Sándor polgármestert, hogy a laktanya sportcentrum
bejáratánál a kerítés elkészítéséhez, valamint a laktanya 1-es kapujának járdájától a
sportcentrumba történő bejutás érdekében egy db kiskapuhoz szükséges anyagokat, maximum
100.000.- Ft összeghatárig rendelje meg. A kerítés és a kiskapu felépítését az önkormányzat a
dolgozóival, illetőleg a Kacsó Gép Sportegyesülettel közösen végzi el.
Felelős: Pataki Sándor polgármester
Határidő: 2014. április 30.
A szavazásban 6 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 6 igen – egyhangú szavazattal - az alábbi határozatot hozza:
26/2014. (I.16.) képviselő-testületi határozat
a) Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 481/2013. (XI.14.)
határozatát visszavonja.
b) A képviselő-testület Kozári Zoltán (7400 Kaposvár, Honvéd u. 22.)
vagyonvédelmi vállalkozó a Taszár laktanya sportcentrum bejárat kialakítás
biztonságtechnikai igényének kivitelezésére vonatkozó 99.949.- Ft összegű
árajánlatát elfogadja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a testület
döntéséről a vállalkozót értesítse, és a munkát rendelje meg.
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c) A képviselő-testület megbízza Pataki Sándor polgármestert, hogy a laktanya
sportcentrum bejáratánál a kerítés elkészítéséhez, valamint a laktanya 1-es
kapujának járdájától a sportcentrumba történő bejutás érdekében egy db
kiskapuhoz szükséges anyagokat, maximum 100.000.- Ft összeghatárig rendelje
meg. A kerítés és a kiskapu felépítését az önkormányzat a dolgozóival, illetőleg a
Kacsó Gép Sportegyesülettel közösen végzi el.
Felelős: Pataki Sándor polgármester
Határidő: 2014. április 30.
Pataki Sándor polgármester:
Korábban már beszéltek arról, hogy a faluban több balesetveszélyes fa is van, amelyet ki
kellene vágni. Az idősek otthonának fala leázik a csatorna eldugulása miatt, amelyet az oda
behullott falevelek okoznak. A faágak felnyesését pedig nem lehet szépen megoldani.
Keszthelyi Tiborné jegyző:
A múltkor már ismertette a közterületen lévő fák kivágásának menetét. Akkor a képviselőtestület úgy döntött, hogy összeírásra kerül a veszélyes fák listája annak érdekében, hogy egy
eljárás keretében történjen meg az intézkedés. Megjegyzi, hogy az eljáráshoz pontos adatokra
van szüksége, a kivágott fákat pedig pótolni kell.
Koppány Zoltán Miklós alpolgármester:
Úgy emlékszik korábban már készült a katasztrófavédelem által egy olyan jegyzőkönyv,
amelyben tételesen fel vannak sorolva ezek a veszélyes fák. Erre a jegyzőkönyvre lehet
hivatkozni.
Pataki Sándor polgármester:
Több állampolgári kérés érkezett hozzá a fakivágással kapcsolatban. Jó lenne, ha erre
vonatkozóan történne már intézkedés.
Gelencsér László képviselő:
Egy-egy fakivágásnál nem kevés összeggel kell számolni.
Horváth Zoltán Gábor képviselő-testületi tag:
Véleménye szerint ne döntsenek ebben az ügyben addig, amíg nincsenek pontos adatok a
költségeket illetően.
Pataki Sándor polgármester:
A következő ülésre megpróbál egy előterjesztést készíteni a kiadásokra vonatkozóan.
Utasi Tamás képviselő:
A múltkori ülésen már elmondta, hogy ezentúl minden testületi ülésen kérni fogja a testületet
arra, hogy a Lakótelep 1. sz. épülettől kezdődő területekkel (valamint a vitéztelkekkel is)
végre csináljanak már valamit. Sok észrevételt kap, hogy mennyire ronda az a terület. Azt
tapasztalta, hogy az az önkormányzati terület mindenkié. Arra gondolt, hogy esetleg egy fél
hektár területet ő is kiszakít magának és felszántatja azt. Innentől kezdve ő használja ingyen
az önkormányzat területét. Megjegyzi, hogy Taszáron mindenki azt csinál, amit akar. Senkitől
nem sajnál semmit, csak kéri, hogy rendezzék le ezeket a dolgokat.
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Nemes András képviselő:
Egyetért az előtte szólóval. Tényleg rendezni kellene ezt a helyzetet, de erre a képviselőtestület nem képes. Véleménye szerint össze kéne hívni egy lakossági fórumot a terület
rendezése érdekében. Egy örökölt problémáról van szó. Javasolja Utasi Tamás képviselőnek,
hogy vállalja fel a problémát, szervezze meg a fórumot.
Horváth Zoltán Gábor képviselő:
Megkéri Utasi Tamás képviselőt, mint ötletgazdát, hogy vegye kezébe az irányítást ebben az
ügyben. Valamilyen egységárat kell megszabnia az önkormányzatnak a terület bérbeadására
vonatkozóan. Egyébiránt megjegyzi, hogy olyan nagy horderejű ügyről van szó, amely
minimum megér egy népszavazást.
Utasi Tamás képviselő:
Félreértésről van szó. Hangsúlyozza, hogy ő senkitől semmilyen területet sem szeretne
elvenni. Neki az a problémája, hogy van az önkormányzatnak olyan területe, amelyet
művelnek az állampolgárok és van olyan is, amit nem. Amit megművelnek földet az emberek,
arról véleménye szerint papírt kellene írni, ezért még bérleti díjat se kérne. Úgy véli, egy
gondos tulajdonos ne hagyja csakúgy hátra a már művelni nem kívánt területet. Egy biztos,
hogy a képviselő-testület folyamatos kritikát kap azzal kapcsolatban, hogy milyen rendezetlen
a Toldi utcával szemközti terület. Véleménye szerint itt lenne az idő arra, hogy végre
rendezzék ezt a problémát.
Nemes András képviselő:
Tényleg szükség van a terület rendezésére, mivel tele van építési törmelékkel az a hely.
Gelencsér László képviselő:
Megjegyzi, legközelebb előterjesztéseket vár el a felvetésekre vonatkozóan annak érdekében,
hogy ne töltsenek felesleges időt beszélgetéssel, mindenféle döntés, megoldás nélkül.
Takács Dezső állampolgár:
Jegyzőkönyvben kéri rögzíteni, hogy a korábban felvetett panaszainak kivizsgálását kéri.
Miután más hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, Pataki Sándor polgármester megköszöni
a megjelentek részvételét, és az ülést bezárja.
K. m. f.
Pataki Sándor
polgármester

Keszthelyi Tiborné
jegyző

Gelencsér László

Horváth Zoltán Gábor
jegyzőkönyv-hitelesítők

