JEGYZİKÖNYV
Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
2014. január 21-én megtartott rendkívüli ülésérıl
Jelen vannak: Prukner Gábor polgármester
Pap József alpolgármester
Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı
Berecz Pál képviselı
dr. Kiss Attila képviselı
Harangozó Csaba képviselı
Miovecz János képviselı
Jegyzıkönyvvezetı: dr. Mészáros Renáta jegyzı
Harangozó Csaba képviselı elızetes bejelentéssel maradt távol.
Prukner Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket, a képviselı-testületi tagokat, a hivatal
dolgozóját. A képviselı-testület jegyzıkönyv-hitelesítınek 7 igen szavazattal Dr. Kiss Attila képviselıt
választotta.
A polgármester javasolta, hogy a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat tárgyalja a képviselı-testület.
Javaslatára a képviselı-testület egyetértett, egyhangúlag a következı napirendi pontokat tárgyalta:

Napirend:
1.) Elıterjesztés Kaposmérı Községi Önkormányzat Környezetvédelmi Programjának
felülvizsgálatáról
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)
2.) Elıterjesztés az egyes helyi szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 8/2004. (IV.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)
3.) Egyebek
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)
1.) Elıterjesztés Kaposmérı Községi Önkormányzat Környezetvédelmi Programjának
felülvizsgálatáról
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy Kaposmérı Község Önkormányzat 2011-évben elkészítette a jogszabályi változásoknak és a
Nemzeti Környezetvédelmi Programnak (2009-2014.) megfelelı új Környezetvédelmi Programot, mely
elıírja, hogy szükség szerint, de legalább kétévente a programot felül kell vizsgálni, a programban
megfogalmazott célkitőzések teljesülését, valamint a megvalósult feladatokat felülvizsgálati
dokumentációban kell összeállítani.
A képviselı-testület a napirendi pontot megtárgyalta.
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A polgármester javaslatára a képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot
hozta:

11/2014. (I.21.) Kt. határozat
Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy Kaposmérı Községi
Önkormányzat Környezetvédelmi Programjának az idevonatkozó jogszabályi helyek szerint elıírt
felülvizsgálatát el kell végezni, a programban megfogalmazott célkitőzések teljesülésének
számbavételére az elızı két év (2012-2013.) vonatkozásában, illetve a megvalósult feladatokról
felülvizsgálati dokumentációt kell összeállítani.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Határidı: 2014. január 31.
4.) Elıterjesztés az egyes helyi szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 8/2004. (IV.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)
Prukner Gábor polgármester
Részletesen tájékoztatta a képviselı-testületi tagokat arról, hogy a 2014. január 1. napjától hatályos
módosítások szerint az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló
ellátási formaként megszőnik, és önkormányzati segéllyé olvad össze. A települési önkormányzat képviselıtestületének meg kell alkotnia az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának,
valamint felhasználása ellenırzésének szabályairól szóló rendeletét. A változások egységes áttekinthetısége
végett új rendelet elfogadása célszerő, mely egybefoglalja az elızıleg két rendeletben szabályozott
témaköröket.
A képviselı-testület a napirendi pontot megtárgyalta.
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet
alkotta:

Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól
(A rendelet pontos szövege e jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

2.) Egyebek
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)
-

Faluház berendezései

Prukner Gábor polgármester
Részletesen tájékoztatta a képviselı-testületi a Faluház mőködésérıl, programjairól. Továbbá a Premier
Event Kft., Nezdei Valéria levelérıl, melyben a Faluházban használt és beépített eszközök már nem a cég
tulajdonában vannak, hanem magántulajdonban, így azok megvételét kérte. Elmondta, hogy az eszközöket a
Faluház dolgozói leltárba vették, mely alapján elkészült egy lista a használt és megvásárolni kívánt
eszközökrıl, mely tekintetében szeretne ajánlatot tenni az önkormányzat.
A képviselı-testület a napirendi pontot megtárgyalta.
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot
hozta:
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12/2014. (I.21.) Kt. határozat
Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a melléklet szerinti
táblázat alapján ajánlatot tesz a Faluházban használt eszközök megvételére Nezdei Valéria részére
1.600.000.- Ft vételi áron. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a további
egyeztetések és a kapcsolódó intézkedések megtételére.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Határidı: 2014. február 15.

-

Cégátalakulás KVG Zrt.

Prukner Gábor polgármester
Tájékoztatást adott a testületi tagok részére arról, hogy az önkormányzat bejelentéssel élt a Cégközlöny
2013. évi 68. számában az elsı és 69. számában a második közzétételben (második közzététel idıpontja:
2013. 12.12.) a KVG Zrt. átalakulásával kapcsolatosan. Az átalakulás módja a Gt. 86.§. (1) bekezdése
szerinti kiválás. Az önkormányzat bejelentésében szereplı igényt a KVG Zrt. elutasította, ezért a bíróság felé
fordulva tud az önkormányzat érvényt szerezni a koncessziós díjfizetés elmaradásából adódó, szerzıdés
szerinti követelésének.

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

k.m.f.

dr. Mészáros Renáta
jegyzı

Prukner Gábor
polgármester

dr. Kiss Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı
képviselı
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