JEGYZİKÖNYV
Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
2014. március 06-án megtartott közmeghallgatásáról
és az azt követı ülésérıl
Jelen vannak: Prukner Gábor polgármester
Pap József alpolgármester
Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı
Harangozó Csaba képviselı
Miovecz János képviselı
Berecz Pál képviselı

Meghívottként tanácskozási joggal: Bereczné Haszonits Ildikó pénzügyi csoportvezetı
Kaposmérıi választó polgárok jelenléti ív szerint
Jegyzıkönyvvezetı: dr. Mészáros Renáta jegyzı
Az ülésrıl elızetes bejelentés alapján dr. Kiss Attila képviselı távol maradt.
A képviselı-testület jegyzıkönyv-hitelesítınek 6 igen szavazattal, egyhangúan Pap József
képviselıt választotta.
Prukner Gábor polgármester köszöntötte a képviselı-testület tagjait, a személyesen
jelenlévı lakosokat, a Kábel TV nézıit. Elmondta, hogy a képviselı-testület évente 1
alkalommal közmeghallgatást tart, erre a költségvetés tárgyalásának idıszakában kerül sor.
Megállapította, hogy a képviselı-testület határozatképes, a közmeghallgatást megnyitotta.

Napirend:
1.)

Tájékoztató az Önkormányzat 2013. évi eredményeirıl, 2014. évi költségvetésérıl,
terveirıl
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

2.)

Programalkotás a következı önkormányzati ciklusra
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

1.)

Tájékoztató az Önkormányzat 2013. évi eredményeirıl, 2014. évi költségvetésérıl,
terveirıl
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy Kaposmérı ebben a ciklusban is sikeres önkormányzati idıszakot teljesített.
Tovább folytatta a falu azon stratégiáját, amit a rendszerváltás után követett, mégpedig hogy
fejlesztési hitelek és ÖNHIKI nélkül gazdálkodott. Régen az iskola főtésrendszerére,
tetıkorszerősítésre került felvételre egy hosszú lejáratú hitel, melybıl 4,5 millió Ft volt hátra,
azt fizette ki az állam a konszolidáció keretében a településnek. Olyan beruházást is sikerült
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véghezvinni, melyre nemcsak a település, hanem a megye, sıt országos szervezetek is
felfigyeltek. Ez a szennyvíz kiépítésére nyert beruházásunk. A sportpálya, a szabadidı park, a
SZASZK épülete, az óvoda fejlesztése, a hivatal épületének felújítása, a ravatalozó felújítása,
a temetıparkoló megépítése mind fontos volt a számunkra, azonban a szennyvízberuházás
messze a legnagyobb beruházása az önkormányzatnak. A próbaüzem októberben indult el, a
csatlakozások száma kb. 600 db. Ez nem a leglátványosabb fejlesztés, de a jövı generáció és
a falu fejlıdése szempontjából talán a legmeghatározóbb. Az ehhez kapcsolódó javítási és úthelyreállítási munkák folyamatosak, a tavasszal folytatódnak majd. A víziközmő Társulat
megszavazott több utcát érintı útburkolat helyreállítást is – 6 cm-es réteggel -, mely több
utcát érint. Az országban harmadik legnagyobb támogatási intenzitást Kaposmérı érte el. A
tıke rész – a Víziközmő Társulat számlájára befizetett összeg – a Társulat számláján fog
maradni, amíg az LTP – sek a rájuk esı részt be nem fizetik. Ez olyan mennyiségő összeg,
mely a falu fejlıdésének lökést adhat. Az összeget csak közmőfejlesztésre lehet fordítani.
Március 28.-án lesz a szennyvíz beruházás záró rendezvénye, melyre mindenkit szeretettel
várunk.
A falu közösségi életét meghatározza, hogy a Faluházban is átalakítás történt. Fontos, hogy a
falu együttmőködı és közösségi gondolkodású legyen. Sikerült az egyház közremőködésével
a templomteret is megszépíteni. Több számos kis fejlesztés is történt még pl: a Tanárhegyi
ingatlan megvétele. A beruházásokon kívül több pályázatot is nyertünk képzésekre és
programokra. Legnagyobb ezek közül a SZASZK dolgozóinak képzésére nyert pályázat, mely
keretében akkreditált képzéseken vehetnek részt, szerezhetnek többet tudást. Az idei évbe is
sikeresen pályáztunk több témában is, az egyik a Falunapról szól, mely keretében
fenntarthatósági programsorozatot kell megvalósítanunk. Környezettudatos élettel kapcsolatos
tevékenységeket kell végezni és ezzel kapcsolatosan lehet majd nagyon sok információt
szerezni. Ebben közel 1000 fıt kell megszólítanunk. Ezért ehhez kapcsolódóan másik
pályázattal megszerveztük a Csík zenekar fellépését. Készül Kaposmérı helytörténeti
kiadványa. Tavalytól a Kassai-féle lovasíjász módszer Hungarikum lett. Idén július 4-5. –én a
Kassai-völgyben lovasíjász világtalálkozó és világbajnokság lesz szervezve, mely
programokhoz hozzá szeretnénk kapcsolni a falut, így tervezünk egy honfoglalás kori
idıszakot és történelmet bemutató elıadássorozatot a világbajnokság napjaira.
A Szociális Társuláshoz 4 település csatlakozott. Az önkormányzat tekintetében a
költségvetés egyensúlyban van, a mőködési bevételünk több volt, mint a kiadásunk. A Hivatal
épületét is visszavásárolta az önkormányzatunk a kaposújlaki önkormányzattól. Így az épület
teljes egészében Kaposmérı tulajdonát fogja képezni. A Faluház berendezését is megoldotta
az önkormányzat, így már az elsı naptól – ahogy a Faluház mőködése indult – az épület
funkciója szerint használható volt.

2.)

Programalkotás a következı önkormányzati ciklusra
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
A jelen ciklus alatt elért fejlıdés és programok széleskörő és hosszabb távra tervezett
elgondolásból és megvalósításból születtek. Ebben az évben is tartogatunk sok programot és
induló fejlesztési projektet. Ilyen például a több központi épületet (óvoda, iskola, Faluház,
orvosi rendelı, önkormányzat) érintı főtési rendszer korszerősítése (radiátorok cseréje) és a
még nem szigetelt épületek szigetelése, nyílászáróinak cseréje. A pályázatunk szerint egy
központi kazánra lesznek rákötve az épületek.
A település vízbázisát a DRV átvette üzemeltetésre, illetve áprilistól majd a szennyvizet is
üzemeltetni fogja. Errıl a lakosság már többféle módon lett tájékoztatva.
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Elkezdıdik az új sportöltözı építésének elsı üteme idén tavasszal, amivel július 31.-ig kell
elszámolnunk. Majd a második ütemmel fog folytatódni a beruházás, melyet - az MLSZ
szerinti következı fejlesztési ciklusban - augusztustól kezdıdıen tudunk kivitelezni.
Elkezdıdik a kivitelezése várhatóan a tavasszal az új mőfüves pályának is, mely
kivitelezésének befejezése november 30.-ig meg kell, hogy valósuljon.
Fontos lenne még elérni, hogy a szeméttelepet magunk üzemeltessük, mert a KVG Zrt. nem
fizet az önkormányzatnak koncessziós díjat, ami jelentıs kiesés az önkormányzati
költségvetésben.
Rövid szünet után a képviselı-testület nyilvános ülésen folytatta munkáját.
A képviselı-testület jegyzıkönyv-hitelesítınek 6 igen szavazattal, egyhangúan Pap József
képviselıt választotta.
A polgármester javaslatára a képviselı-testület egyhangúlag a következı napirendi pontokat
tárgyalta:

Napirend:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)
Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének elfogadása
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)
Kaposmérı Sportegyesület sportöltözı építés finanszírozása
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)
Kaposmérıi Dobogó Egyesület pályázata
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)
Egyebek
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Zárt ülés
1.)
2.)
3.)

Szociális ügyek
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)
Kaposmérıi Közszolgáltatási Kft. ügyvezetı váltása (szóbeli)
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)
Tájékoztató a szeméttelep üzemeltetésérıl (szóbeli)
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester

1.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)
Prukner Gábor polgármester
Részletesen ismertette az átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót, a 2013. január 1.
napjától a bevételek, kiadások összegét. Elmondta, hogy a beszámoló adatit a költségvetési
rendelet tervezet tartalmazza. Javasolta a beszámoló jóváhagyását, elfogadását.
A képviselı-testületek az elıterjesztést megtárgyalta, a napirendi pontot tudomásul vette.
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A polgármester javaslatára a képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı
határozatot hozta:
32/2013. (III.06.) Kt. határozat
Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az átmeneti gazdálkodásról
szóló polgármesteri beszámolót elfogadja
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Határidı: 2013. március 06.

2.)

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének elfogadása
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Részletesen ismertette a költségvetési rendelet fıösszegeit. Elmondta, hogy az önkormányzat
2014. évi költségvetése 666.044 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, és 666.044 ezer Ft
tárgyévi költségvetési kiadással került megállapításra.
Egyéb, vagy módosító indítvány a költségvetéssel kapcsolatosan nem hangzott el.
A képviselı-testület az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetésérıl szóló
rendelet-tervezetet megtárgyalta, a rendelet megalkotásával egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotta:
Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
4/2014. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetésérıl
(A rendelet pontos szövege e jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

3.)

Kaposmérı Sportegyesület sportöltözı építés finanszírozása
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a Kaposmérı SE sportöltızı építésére nyert pályázatot az MLSZ-nél. Az
öltözıt két évad alatt kell majd felépíteni. Most az elsı ütemben a szerkezetkész állapotig kell
eljutni. Ez 20-22 millió Ft-os fejlesztést jelent a talapülésnek. A megvalósításhoz célszerő
lenne egy 10 millió Ft-os keretig kölcsönt nyújtani a sportegyesület részére az álszámolások
teljesítéséig, azaz 2014. július 31. napjáig.
A képviselı-testületek az elıterjesztést megtárgyalta, a napirendi pontot tudomásul vette.
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı
határozatot hozta:
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33/2013. (III.06.) Kt. határozat
Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a
Kaposmérı SE részére 2014. július 31. napjáig 10 millió Ft összeghatárig kölcsönkeretet
ad. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó intézkedések
megtételére.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Határidı: 2013. március 06.

4.)

Kaposmérıi Dobogó Egyesület pályázata
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a Kaposmérıi Dobogó Egyesület nyert egy MVH által kiírt pályázaton
mikrobuszt 12.700.000.- Ft értékben. A 9 személyes mikrobusz beszerzésére közbeszerzési
eljárást kell kiírnia az egyesületnek, amelyben 4 autókereskedés ajánlatát kérjük meg. Az
egyesület nem sajátjaként kívánja használni a buszt, hanem közösségi és önkormányzati
célokra. Az elszámolások teljesítésére – mivel a pályázat utófinanszírozott – szükséges lenne
a vételár megelılegezése az önkormányzat által.
A képviselı-testületek az elıterjesztést megtárgyalta, a napirendi pontot tudomásul vette.
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı
határozatot hozta:
34/2013. (III.06.) Kt. határozat
Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a
Kaposmérıi Dobogó Egyesület részére 2014. június 31. napjáig 12.700.000.- Ft
összegben kölcsönt nyújt. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a
kapcsolódó intézkedések megtételére.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Határidı: 2013. március 06.

5.)

Egyebek
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)
- szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztásáról

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a választási bizottságok választott tagjainak megbízatása a következı
általános választásra létrehozott választási bizottság alakuló üléséig tart. A Magyar
Köztársaság elnöke az országgyőlési képviselık általános választását 2014. április 6-ra tőzte
ki. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 24. § (1) bekezdése alapján a
szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a települési
önkormányzat képviselı-testülete az országgyőlési képviselık általános választásának
kitőzését követıen, legkésıbb a szavazás napja elıtti 20. napon választja meg. Személyükre a
helyi választási iroda vezetıje tett indítványt a kiküldött anyagok szerint.
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Harangozó Csaba képviselı
Elmondta, hogy a szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak jelölt személyek
tekintetében az egyeztetések személyiségi jogot érinthetnek, ezért kérte az elıterjesztés
áttételét zárt ülésre.
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı
határozatot hozta:
35/2013. (III.06.) Kt. határozat
Kaposmérı Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a
szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak jelölt személyekrıl szóló szavazást
zárt ülésre teszi.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Határidı: 2013. március 06.

- Kaposmérı településrendezési eszközök módosítása
Prukner Gábor polgármester
2014. december 5-ei testületi ülésükön döntöttek a településrendezési eszközök
módosításáról. A Virányi Építész Stúdiót bízták meg a módosításból eredı feladatok
ellátására. Építész Úr kéri, hogy a 187/2013. (XII. 05.) Kt. határozatuk 2. részét módosítsák
oly módon, hogy a sportterülettıl délre fekvı tömbbelsıben a településközponti vegyes
terület helyett sport, szabadidıs különleges terület kerüljön kijelölésre.
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı
határozatot hozta:
36/2014. (III.06.) Kt. határozat
Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 187/2013. (XII.05.) Kt.
határozatának 2. részét módosítja úgy, hogy a sportterülettıl délre fekvı tömbbelsıben a
településközponti vegyes terület helyett sport, szabadidıs különleges terület kerüljön
kijelölésre.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Határidı: 2014. március 6.

Prukner Gábor polgármester Megköszönte a képviselı-testület munkáját, és az ülést
bezárta.
K.m.f.
dr. Mészáros Renáta
jegyzı

Prukner Gábor
polgármester
Pap József
képviselı
jegyzıkönyv-hitelesítı

