JEGYZŐKÖNYV
Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. október 11-én megtartott rendkívüli üléséről
Jelen vannak: Prukner Gábor polgármester
Pap József alpolgármester
Berecz Pál képviselő
Harangozó Csaba képviselő
dr. Árva-Lóky Zsófia képviselő
Jegyzőkönyvvezető: Simonné dr. Mészáros Renáta körjegyző
dr. Kiss Attila képviselő és Miovecz János képviselő előzetes bejelentéssel távol maradt.

Prukner Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket, a képviselő-testületi tagokat, a hivatal
dolgozóját. A képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással dr. ÁrvaLóky Zsófia képviselőt választotta.
A polgármester javasolta, hogy a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat a kiküldötthöz képest
módosítással tárgyalja a képviselő-testület. Javaslatára a képviselő-testület egyetértett, egyhangúlag 5 igen
szavazattal a következő határozatokat hozta:
120/2012. (X.11.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a napirendi pontok közé
felveszi a hitelkérelem és a székhelyhez történő hozzájárulás tárgyalását.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. október 11.
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Megállapodás járási hivatalok kialakításához
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

2.)

Hitelkérelem
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

3.)

Székhelyhez történő hozzájárulás
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

1.) Megállapodás járási hivatalok kialakításához
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a Kormányhivatal küldött egy megállapodás-tervezetet és egy teljességi nyilatkozatot,

melyben a településtől az alábbi köztisztviselők átvételére kerülne sor a járások felállítása során
2013.01.01.-től: Fehér Nándorné és Müller Ágnes, összesen: 2 fő (ebből funkcionális: 1 fő,
szakmai: 1 fő). A megállapodás mellékletét az átadásra kerülő ingatlan, a foglalkoztatottak és az
info-kommunikációs eszközök vonatkozásában kell érdemben átgondolni.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta.

1

A polgármester javaslatára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot
hozta:
121/2012. (X.11.) Kt. határozat

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló
218/2012.(VIII.13.) Korm. Rendelet 2. mellékletében előírt megállapodást a Somogy Megyei
Kormányhivatallal megköti.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás és a teljességi nyilatkozat
aláírására.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. október 12.

2.) Hitelkérelem
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Tájékoztatta a testületi tagokat, hogy az önkormányzat kettő hitelintézettel tárgyalt, melyek közül az OTP
Bank ajánlata volt előnyösebb, mert megfinanszírozná az IKSZT felújítást teljes mértékben és a hivatal
felújításához is adna keretet, mely szerint a támogatás megelőlegezési hitel lejárata a szerződéskötés
megkötésétől számított 1 év.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot
hozta:
122/2012. (X.11.) Kt. határozat

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy jóváhagyja a támogatásmegelőlegezési hitel feltételeit az alábbiakban írt pályázatok, mint biztosíték az önkormányzat költségvetési
bevételeinek a mindenkori jogszabályi előírások szerinti engedményezhető része, illetve a támogatói
határozatokban szereplő összesen 46.936.314.- Ft támogatás engedményezésére:
a) támogatói határozat 2077024828 azonosító számon nyilvántartott – Körjegyzőség homlokzat
felújítása – 6.935.431.- Ft támogatáshoz (beruházás befejezése 2012.12.31.) és
b) támogatói határozat 2076218729 azonosító számon nyilvántartott – IKSZT – Faluház felújítása és
bővítése – 40.000.883.- Ft támogatáshoz (beruházás befejezése 2013.03.25.)
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére és a mindenkori éves adósságszolgálat
mindenkori éves költségvetésbe történő betervezésére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelkérelem aláírására azzal, hogy a támogatás
megelőlegezési hitel lejárata a szerződéskötés megkötésétől számított 1 év. A Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert továbbá a kapcsolódó intézkedések megtételére.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. december 31.

3.) Székhelyhez történő hozzájárulás
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a Kaposvári Törvényszékre beadásra kerülne a Kaposmérői Dobogó Egyesület
megalakításáról szóló anyag, amennyiben a képviselő-testület hozzájárul, hogy az egyesület székhelyének a
faluház címét (Rákóczi u. 41/a.) adja meg.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta.
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A polgármester javaslatára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot
hozta:
123/2012. (X.11.) Kt. határozat

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a
Kaposmérői Dobogó Egyesület a 7521 Kaposmérő, Rákóczi u. 41/a. szám, 133/31. hrsz. alatti
ingatlant székhelyeként ingyenesen, szívességi használat jogcímen használhassa, és mint székhelyét a
Kaposvári Törvényszéknél, mint nyilvántartó hatóságnál bejegyeztesse. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a székhelyhasználat engedélyezéséről szóló nyilatkozat aláírására, a
kapcsolódó intézkedések megtételére.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. október 31.

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

k.m.f.

Simonné dr. Mészáros Renáta
körjegyző

Prukner Gábor
polgármester

dr. Árva-Lóky Zsófia
jegyzőkönyv-hitelesítő
képviselő
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