JEGYZŐKÖNYV
Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. március 21-én megtartott soron következő üléséről.
Jelen vannak: Prukner Gábor polgármester
Pap József alpolgármester
Harangozó Csaba képviselő
dr. Árva-Lóky Zsófia képviselő
Berecz Pál képviselő
Miovecz János képviselő
Jegyzőkönyvvezető: Simonné dr. Mészáros Renáta körjegyző
Az ülésről előzetes bejelentéssel Kiss Ervin képviselő távolmaradt.
Prukner Gábor polgármester köszöntötte a képviselő-testületi tagokat, a hivatal
dolgozóját és a televízió nézőit. Megállapította, hogy a soron következő testületi ülés összehívása az
SZMSZ-ben rögzítetteknek megfelelően történt. A képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek 6 igen
szavazattal 5 igen szavazattal és egy tartózkodás mellett dr. Árva-Lóky Zsófia képviselőt választotta.
A polgármester javasolta, hogy a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat módosítással tárgyalja a
képviselő-testület. Javaslatára a képviselő-testület egyetértett, egyhangúlag a következő napirendi
pontokat tárgyalta:

NAPIREND

1.)

Infrastruktúra-fejlesztés, felújításról és közbiztonság növelését
fejlesztések megvalósítására szóló pályázatok beadásáról döntés

szolgáló

(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

2.)

Közbeszerzési eljárás lefolytatására szóló ajánlatok közül döntés
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

3.)

PR tevékenység végzésére vonatkozó ajánlatok közül döntés
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

4.)

Szennyvízberuházásról, Víziközmű Társulat alakuló üléséről tájékoztatás
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

5.)

Egyebek
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

- Hunyadi János Általános Művelődési Központ létszámkerete
- Pénzügyi támogatások kérése

1.) Infrastruktúra-fejlesztés, felújításról és közbiztonság növelését
fejlesztések megvalósítására szóló pályázatok beadásáról döntés

szolgáló

(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a képviselő-testületi tagok megkapták a pályázatot bemutató 90%-os támogatást adó
4/2012. (III. 1.) BM rendeletet. Ezen belül lehet pályázatot benyújtani műfüves pálya létesítésére és
kamerarendszer kiépítésére. A rendelet nem adott meg korlátot a támogatással igényelni kívánt összeg

1

tekintetében, azonban a kitöltési útmutató a pálya tekintetében 20 M Ft.-ban - ez esetben 20 m x 40 m –es
pálya megépítése válna lehetővé-, a közbiztonság tekintetében 10 M Ft.-ban határozta meg a maximumot.

Harangozó Csaba képviselő
Elmondta, hogy a rendelet 2. pontjában foglaltak szerint lehetőség lenne az óvoda felújítására. Az előző
időszakban már az épület első része megújult, de a többi rész felújítása is legalább olyan fontos lenne.

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy amennyiben a képviselő-testület hozzájárul mind a 3 kiírásra pályázni fog az
önkormányzat a maximális összegre.
A képviselő-testület a pályázatok beadását megtárgyalta, jóváhagyólag tudomásul veszi.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 5 igen, 1 tartozódással a következő határozatokat hozta:

36/2012. (III.21.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 4/2012. (III. 1.)
BM rendelet alapján pályázatot nyújt be műfüves pálya elkészítésére.
A tervezett beruházás maximális költsége: 25 M Ft, melyből az önerő összege: 5M Ft.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a saját forrás összegét a 2012. évi költségvetésében elkülöníti.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésére, benyújtására és a
kapcsolódó intézkedések megtételére.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. április 15.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 5 igen, 1 tartozódással a következő határozatokat hozta:

37/2012. (III.21.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 4/2012. (III. 1.)
BM rendelet alapján pályázatot nyújt be az óvoda épületének fejlesztésére, felújítására.
A tervezett beruházás maximális költsége: 37,5 M Ft, melyből az önerő összege: 7,5M Ft.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a saját forrás összegét a 2012. évi költségvetésében elkülöníti.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésére, benyújtására és a
kapcsolódó intézkedések megtételére.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. április 15.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 5 igen, 1 tartozódással a következő határozatokat hozta:

38/2012. (III.21.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 4/2012. (III. 1.)
BM rendelet alapján pályázatot nyújt be közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés
megvalósítására.
A tervezett beruházás maximális költsége: 12,5 M Ft, melyből az önerő összege: 2,5M Ft
Az Önkormányzat vállalja, hogy a saját forrás összegét a 2012. évi költségvetésében elkülöníti.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésére, benyújtására és a
kapcsolódó intézkedések megtételére.
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Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. április 15.

2.) Közbeszerzési eljárás lefolytatására szóló ajánlatok közül döntés
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatására az IKSZT kivitelezőjének kiválasztásához lesz
majd szükség, melyre ajánlatokat kért be az önkormányzat, legjobb ajánlatot javasolja elfogadni.
A képviselő-testület a közbeszerzési eljárás lefolytatására szóló ajánlatokat megtárgyalta, jóváhagyólag
tudomásul veszi.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot
hozta:

39/2012. (III.21.) Kt. határozat
A Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy határozott, hogy az „IKSZT megvalósulási
helyszínének külső és belső felújítása, bővítése, korszerűsítése„ nevű projekt
kivitelezőjének
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására a 10.sz . Ügyvédi Iroda Dr. Dobos Pált bízza
meg. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére és a kapcsolódó
intézkedések megtételére.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. április 30

3.) PR tevékenység végzésére vonatkozó ajánlatok közül döntés
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a képviselő-testület tagjainak írásban kiküldték az anyagot. A legjobb ajánlatot javasolja
elfogadni. A pályázat kapcsán már április 02.-én sor kerül a nyitórendezvényre, ezért fontos a szerződés
mielőbbi megkötése.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot
hozta:

40/2012. (III.21.) Kt. határozat
A Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Mikrotérségi Szociális Alapszolgáltatási
Központ építése Kaposmérőben „ című TIOP-3.5.1.-09/1-2009-0012. azonosítószámú projekttel
kapcsolatos PR tevékenység lefolytatására a STUDIOPAPP Bt.-t javasolja megbízni. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére és a kapcsolódó intézkedések megtételére.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. április 15.
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4.) Szennyvízberuházásról, Víziközmű Társulat alakuló üléséről tájékoztatás
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Tájékoztatást adott a szennyvízberuházás jelenlegi állásáról. Elmondta, hogy 620 db szándéknyilatkozat
érkezett be ez idáig az önkormányzathoz. A lakosság felé meghívók lettek kiküldve a Víziközmű Társulat
2012. április 05.-i alakuló üléséről. Ezen természetesen mindenki részt vehet függetlenül attól, hogy
adott-e le meghatalmazást vagy sem.

5.) Egyebek
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

a.) MLSZ – pályázat benyújtása
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy az MLSZ-nél is lehetőség van műfüves pálya kialakítására pályázni, azonban teljesen
mások a feltételek, mint az első napirendi pontnál ismertetett BM rendeletben. A pályázatok nem zárják
ki egymást. Ez esetben 30%-os önerőt szükséges állni, a kivitelezést teljes mértékben az MLSZ bonyolítja
le. 20 m x 40 m –es műfüves pályára a regisztrációs felületen maximális ár van megjelölve, mely
33 020 000 Ft. Ennek költségét a helyi viszonyok csökkenthetik. Kérte a képviselőket mondják el a
véleményüket.

Harangozó Csaba képviselő
Elmondta, hogy egyedi árajánlat alapján lehetne megfelelő döntést hozni.

Prukner Gábor polgármester
Ismertette, hogy a regisztrációt most kell elvégezni, március 23.-a a benyújtási határidő. Azonban a
regisztráció elfogadása után vissza lehet lépni a pályázattól. Később a konkrét ajánlattól függően mehet
majd a kivitelezés.
A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, a pályázat benyújtásával egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

41/2012. (III.21.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az MLSZ pályaépítési
programjára pályázat benyújtásához egyedi árajánlat alapján járul hozzá. A Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésére, benyújtására és a kapcsolódó intézkedések
megtételére.
Felelős: Prukner Gábor
Határidő: 2012. március 25.

b.) Hunyadi János ÁMK létszámkerete
Prukner Gábor polgármester
Ismertette az előterjesztést és kérte, akinek kérdése van ezzel kapcsolatosan, tegye fel.
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Miovecz János képviselő
Elmondta, hogy a mai napon volt benn az önkormányzatnál közmunkával kapcsolatosan érdeklődni, mert
a jelenleg takarítást végző alkalmazott jogviszonya megszűnik és a feladatot el kéne látni. Sajnos a
közmunka program keretein belül ez nem biztosítható, hiszen a program teljesen megváltozott az előző
időszakhoz képest. Kérte, hogy a feladat megoldására biztosítson az intézménynek létszámot az
önkormányzat.
Prukner Gábor polgármester
Ismertette, hogy eddig nem tudtak ebben a kérdésben egyeztetni, ezért javasolja, hogy a következő
testületi ülésen legyen döntés erről.
A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, a létszámkeret emelésével és a döntés elhalasztásával
egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot
hozta:

42/2012. (III.21.) Kt. határozat
Kaposmérő Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete, úgy határozott, hogy az önkormányzat
költségvetési szervénél Hunyadi János Általános Művelődési Központ létszámkeretét 37 főről 37,5 főre
növeli. Az önkormányzat létszámkerete 64 főről 64,5 főre változik. A képviselő-testület megbízza a
körjegyzőt, hogy a költségvetési rendelet módosításáról az önkormányzat létszámának változása miatt
gondoskodjon.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. március 31.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot
hozta:

43/2012. (III.21.) Kt. határozat
Kaposmérő Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete, úgy határozott, hogy az önkormányzat
költségvetési szervénél Hunyadi János Általános Művelődési Központ létszámkeretének emeléséről –
technikai személyzet tekintetében – a döntést a következő ülésig elhalasztja.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. május 31.

c.) Pénzügyi támogatások kérése
Prukner Gábor polgármester
Ismertette az önkormányzathoz érkező támogatási kérelmeket, amelyek a költségvetésben nem lettek
beállítva.
A képviselő-testület a támogatási kérelmeket megtárgyalta.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot
hozta:
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44/2012. (III.21.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 10.000.- Ft összeggel
támogatja az alábbi kérelmeket:
a) Életmentő Gyermek – Intenzív Alapítvány (11731001-20147758),
b) Siketek és nagyothallók Országos Szöv., Somogy Megyei Szervezete (11600006-0000000036452477),
c) Rákóczi Szövetség (11705008-20119193).
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 100.000.- Ft összeggel
támogatja az alábbi kérelmet:
a) Vörösmarty baráti kör.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges feladatok elvégzésére, kapcsolódó
intézkedések megtételére, illetve a bérleti szerződés aláírására.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. március 31.

A polgármester megköszönte a képviselő-testület munkáját, az ülést bezárta.

k.m.f.

Simonné dr. Mészáros Renáta
körjegyző

Prukner Gábor
polgármester

Dr. Árva-Lóky Zsófia
jegyzőkönyv-hitelesítő
alpolgármester
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