JEGYZİKÖNYV
Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
2014. szeptember 11-én megtartott soron következı ülésérıl
Jelen vannak: Prukner Gábor polgármester
Pap József alpolgármester
Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı
dr. Kiss Attila képviselı
Miovecz János képviselı
Jegyzıkönyvvezetı: dr. Mészáros Renáta jegyzı
Berecz Pál képviselı és 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 5 igen szavazattal Pap
József alpolgármestert választotta.
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
napirendi pontokat tárgyalta:

Napirend:
1.)

Kaposmérıi Községi Önkormányzat 2014. I. féléves gazdálkodásáról szóló
tájékoztató elfogadása
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

2.)

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésérıl szóló 4/2014. (III.14.) önkormányzati
rendeletének módosítása
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

3.)

A közterületek elnevezésérıl és a házszám-megállapítás szabályairól szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

4.)

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
szóló önkormányzati rendelet megalkotása
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

5.)

A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl beszámoló
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

6.)

Lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról beszámoló
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

7.)

Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz történı csatlakozás
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)
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8.)

Szemétszállítás közszolgáltatójának változása
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

9.)

Sportberuházások saját erejének biztosítása
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

10.) KEOP 5.5.0/B "Kaposmérı Önkormányzati intézmények energiahatékonysági
javítása megújuló energiahasznosítással kombinálva" címő pályázatról
tájékoztatás
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)
11.) Egyebek
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)
ZÁRT ülés
1.)

Szociális ügyek
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester

1.)

Kaposmérıi Községi Önkormányzat 2014. I. féléves gazdálkodásáról szóló
tájékoztató elfogadása
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a vonatkozó jogszabályok szerint a féléves beszámoló elıterjesztése nem
kötelezı feladat a jogszabályok szerint. A ¾ éves költségvetés testületi tárgyalása kötelezı,
azonban az eddigi tervezetek szerint, és a kialakult szokás szerint került beterjesztésére az
anyag. Kérte a pénzügyi bizottság vezetıjét, hogy mondja el a véleményét.
Miovecz János képviselı, pénzügyi bizottság vezetıje
Elmondta, hogy a szöveges beszámoló tekintetében hasznos lenne, ha kitérne a az elıirányzat
módosítások alakulásaira, továbbá a nagyobb eltérésekre jó lenne szöveges a anyagban is
magyarázatot találni. Fontos lenne az is, hogy a rendelet – tervezethez is tartozna egy
indoklás, melyek a nagyobb volumenő változásokat levezetik.
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a beszámoló a tervnek megfelelıen alakult. A közmunkások száma jelenleg a
30 fıt is meghaladja. Ez az egy adat magasabb lényegesen a tervezettnél. Ismertette, hogy
más egyebekbe a költségvetés idıarányos.
A képviselı-testület az önkormányzat 2014. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató
elfogadásával egyetértett.
A polgármester javaslatára a kaposmérıi képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı
határozatot hozta:
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86/2014. (IX.11.) Kt. határozat
Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat 2014. I.
féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadta.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Határidı: 2014. szeptember 11.

2.)

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésérıl szóló 4/2014. (III.14.) önkormányzati
rendeletének módosítása
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Ismertette a költségvetésrıl szóló rendelet módosítását. Elmondta, hogy az elızı napirendi
pont tárgyalásakor is már a pénzügyi bizottság vezetıje érintette a jelen estben tárgyalt
anyagot.
A képviselı-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésérıl szóló 4/2014. (III.14.)
önkormányzati rendeletének módosítását megtárgyalta, a rendelet megalkotásával egyetértett.
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következı
rendeletet alkotta:
Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
9/2014. (IX.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetésérıl szóló 4/2014. (III.14.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
(A rendelet pontos szövege e jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

3.)

A közterületek elnevezésérıl és a házszám-megállapítás szabályairól szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a kormányhivatal kérte levélben az önkormányzatokat, hogy alkossák meg a
házszám megállapításra vonatkozó rendeletüket. Ezért mellékleten kiküldésre került a helyi
viszonyok szabályozására alkalmas rendelet.
A képviselı-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a házszám-megállapítás szabályairól
szóló önkormányzati rendeletet.
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı rendeletet
hozta.
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Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
10/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezésérıl és a házszám-megállapítás szabályairól
(A rendelet pontos szövege e jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

4.)

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
szóló önkormányzati rendelet megalkotása
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2004-ben a hatályos
jogszabályok, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a
továbbiakban: Ötv.) 50. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján megalkotta a helyi
népszavazásról és népi kezdeményezésrıl szóló 4/2004. (V.1.) önkormányzati rendeletét. A
Somogy Megyei Kormányhivatal a mellékelt levélben hívta fel a figyelmet a helyi
népszavazásra vonatkozó önkormányzati rendelet megalkotására felhatalmazást adó
jogszabályi változásokra. 2014-ben hatályba lépett a népszavazás kezdeményezésérıl, az
európai polgári kezdeményezésrıl, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi
CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.), egyúttal hatályon kívül helyezésre került az
országos népszavazásról és népi kezdeményezésrıl szóló 1998. évi III. törvény, és az Ötv.
népszavazásra vonatkozó részére. Az Ötv. 50. § (2) bekezdésének hatályvesztésével megszőnt
az önkormányzati rendeletalkotásra való felhatalmazás, az új Nsztv. részletesen szabályozza a
helyi népszavazás kezdeményezésére és a helyi népszavazási eljárásra vonatkozó szabályokat
és 92. §-ában csak arra ad felhatalmazást, hogy a képviselı-testület rendeletben határozza
meg a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát, ami nem
lehet kevesebb a választópolgárok tíz százalékánál és nem lehet több a választópolgárok
huszonöt százalékánál. Javasolta, hogy 20% kerüljön meghatározásra a rendeletben.
A képviselı-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a napirendi pont szerint tárgyalt
rendeletet.
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı rendeletet
hozta.
Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
11/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
(A rendelet pontos szövege e jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
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5.)

A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl beszámoló
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Ismertette az átruházott hatáskörben hozott döntéseket.
A képviselı-testületek az elıterjesztést megtárgyalta, a napirendi pontot tudomásul vette.
A polgármester javaslatára a kaposmérıi képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı
határozatot hozta:
87/2014. (IX.11.) Kt. határozat
Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármester átruházott
hatáskörben hozott döntéseit jóváhagyólag tudomásul veszi.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Határidı: 2014. szeptember 11.

6.)

Lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról beszámoló
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Ismertette a kiküldött anyagot és kérte, hogy a lejárt határidejő képviselı-testületi
határozatokról szóló beszámolót tárgyalják meg és a beszámolót fogadják el.
A képviselı-testületek az elıterjesztést megtárgyalta, a napirendi pontot tudomásul vette.
A polgármester javaslatára a kaposmérıi képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı
határozatot hozta:
88/2014. (IX.11.) Kt. határozat
Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Határidı: 2014. szeptember 11.

7.)

Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz történı csatlakozás
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a tavalyi évhez hasonlóan a BURSA HUNGARICA Felsıoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat ismételten meghirdetésre kerül. Az ösztöndíjpályázat azok
számára próbál segítséget nyújtani, akinek az elsı diploma megszerzése szociális helyzetük
miatt súlyos nehézségekbe ütközik.
A képviselı-testületek az elıterjesztést megtárgyalta, a napirendi pontot tudomásul vette.
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A polgármester javaslatára a kaposmérıi képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı
határozatot hozta:
89/2014. (IX.11.) Kt. határozat
Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2015. évi Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázathoz csatlakozni kíván.
A képviselı-testület felhatalmazza Prukner Gábor polgármester, hogy a csatlakozási
nyilatkozatot aláírja.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Határidı: 2014. október 1.

8.)

Szemétszállítás közszolgáltatójának változása
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete július 8-ai testületi ülésén 66/2014.
(VII.08.) számú határozatával már döntött arról, hogy 2014. október 1-tıl a PELSO-KOM
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel köti meg a hulladékszállítási közszolgáltatásra a
szerzıdést. A szolgáltató megküldte a szerzıdés tervezet. Kérem a Tisztelt Képviselıtestületet, hogy tárgyalja meg és fogadja el a PELSO-KOM Kft-vel kötendı, mellékelt
közszolgáltatási szerzıdést. A szemétszállítás díja változatlan marad és a szállítás napja is.
Változás abban lesz, hogy a szelektív szigetek megszüntetésre kerülnek, amelyek helyett egy
környezetkímélıbb megoldást kínált a cég, méghozzá, hogy háztól viszik el havonta egyszer a
szelektív szemetet. Ehhez a szükséges zacskókat ingyenesen biztosítjuk, melyet követıen
mindig a szemétszállítás alkalmával a cég a helyszínen pótol (ingyenesen továbbra is). A
temetıi konténerek elszállítása is változatlanul fog történni. A döntést megalapozza, hogy a
szeméttelep üzemeltetésébıl már az önkormányzatnak 3,5 M Ft bevétele származott ebben az
évben és még további 2,5 M Ft –ot várunk.
A képviselı-testületek az elıterjesztést megtárgyalta, a napirendi pontot tudomásul vette.
A polgármester javaslatára a kaposmérıi képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı
határozatot hozta:
90/2014. (IX.11.) Kt. határozat
Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy
elfogadja a PELSO-KOM Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel 2014. október
1-tıl 2014. december 31-ig kötendı, melléklet szerinti települési
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdést.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására és a
kapcsolódó intézkedések megtételére.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Határidı: 2014. szeptember 30.
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Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a szemétszállítás közszolgáltatójának megváltozása miatt az önkormányzat
erre vonatkozó rendeletét is módosítanunk szükséges. A rendeletbıl – a szolgáltató
módosításán túl – ki kell vennünk a díjszabásra vonatkozó rendelkezéseket, hiszen ezeket
kizárólag az Energia Központ jogosult megállapítani.
A képviselı-testület az önkormányzat 25/2004. (XII.1.) önkormányzat rendeletének
módosítását megtárgyalta, a rendelet módosításával egyetértett.
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következı
rendeletet alkotta:
Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
12/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelés helyi közszolgáltatásról
szóló 25/2004. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet pontos szövege e jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

9.)

Sportberuházások saját erejének biztosítása
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy az MLSZ-tıl az önkormányzatnak 100 fıs mobil letátó pályázására van
lehetısége. A lelátó 70%-os támogatás és 30% önerı mellett van lehetısége az
önkormányzatnak megigényelni a mőfüves pálya építéséhez kapcsolódó beruházásként. A
saját erı kb.: 595 ezer Ft lenne.
A képviselı-testületek az elıterjesztést megtárgyalta, a napirendi pontot tudomásul vette.
A polgármester javaslatára a kaposmérıi képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı
határozatot hozta:
91/2014. (IX.11.) Kt. határozat
Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy
megrendeli a mellékelten csatolt tájékoztatás szerint az MLSZ-tıl a 100 fıs mobil
lelátót. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó intézkedések
megtételére.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Határidı: 2014. szeptember 11.
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy szintén a mőfüves pálya építéséhez kapcsolódóan indokoltnak tartja, hogy a
pálya szélessége mentén a labdafogó háló tovább is kiépítésre kerüljön- 25 m hosszúságban -,
ami a nagypályától elválasztaná a két területet. A labdafogó hálóra és az oszlopokra a
gyártótól kért árajánlatot, mely alapján indokoltnak tartja a beruházást.
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A képviselı-testületek az elıterjesztést megtárgyalta, a napirendi pontot tudomásul vette.
A polgármester javaslatára a kaposmérıi képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı
határozatot hozta:
92/2014. (IX.11.) Kt. határozat
Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy
megrendeli a mellékelten csatolt árajánlat szerint a labdafogó hálót az ahhoz kapcsolódó
tételekkel együtt. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó
intézkedések megtételére.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Határidı: 2014. szeptember 11.

10.) KEOP 5.5.0/B "Kaposmérı Önkormányzati intézmények energiahatékonysági
javítása megújuló energiahasznosítással kombinálva" címő pályázatról
tájékoztatás
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy Kaposmérı Községi Önkormányzat KEOP 5.5.0/B „Kaposmérı
önkormányzati intézmények energiahatékonysági javítása megújuló energiahasznosítással
kombinálva" címő pályázata támogatást nyert. Önkormányzatunk számára fontos szempont a
szolgáltatások magas színvonalon való tartása, figyelembe véve, hogy a mőködési költségek
csökkentése korszerősítéssel és az épületek felújításával érhetı el. A pályázat keretében azon
épületek energetikai korszerősítését végezzük el, melyekben kötelezı önkormányzati
feladatok ellátására kerül sor, mint pl: óvoda, általános iskola, hivatal, étkezı (kastély épület),
orvosi rendelık (2 körzeti orvosi és fogorvosi ellátást biztosító épület). Ezzel a beruházással
új és méltó környezetet tudunk teremteni a szolgáltatásokat igénybe vevı lakosságnak
A 23/2013. (II.07.) Kt. határozatukban elfogadott költségek változtak, így a mellékelt
határozati javaslat alapján kéri módosítani.
A képviselı-testületek az elıterjesztést megtárgyalta, a tájékoztatást elfogadta.
A polgármester javaslatára a kaposmérıi képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı
határozatot hozta:
93/2014. (IX.11.) Kt. határozat
Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a KEOP2012-5.5.0/B-12-2013-0023 azonosító számú támogatott pályázatnál a saját forrást az
alábbiak szerint vállalja:
Megvalósítási helyszín címe, helyrajzi száma:
Polgármesteri Hivatal: Kaposmérı, Hunyadi utca 13. (hrsz. 476)
Általános iskola: Kaposmérı, Hunyadi utca 9-11. (hrsz. 475/12)
Étkezde: Kaposmérı, Hunyadi utca 9-11. (hrsz. 475/12)
Óvoda: Kaposmérı, Hunyadi utca 9-11. (hrsz. 475/14)
Orvosi rendelı: Kaposmérı, Hunyadi utca 5. (hrsz. 472/3)
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Projekt megnevezése: Kaposmérı Önkormányzati intézmények energiahatékonysági
javítása megújuló energiahasznosítással kombinálva
Pályázat azonosító száma: KEOP-2012-5.5.0/B-12-2013-0023
A tervezett beruházás teljes ÁFA-val növelt beruházási költsége: 216.187.797,- Ft
A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhetı ÁFA-val növelt
bekerülési költsége (elszámolható költsége): 216.187.797,- Ft
Az önkormányzati saját erı ÁFA-val növelt összege: 32.428.170,- Ft
KEOP forrásból származó támogatás ÁFA-val növelt összege: 183.759.627,- Ft
Az önkormányzat kötelezettséget válla arra, hogy a KEOP-2012-5.5.0/B-12-2013-0023.
pályázathoz az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében elkülöníti.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Határidı: 2014. szeptember 11.

11.) Egyebek
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)
- telekvásárlás
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy az új részen lévı egy telekre jelentkezett vevı. A vevı 3 gyermekes ezért
kedvezmények is járnak neki a vételi árból, mely ez esetben 20%. Továbbá részletfizetést is
kért 2015. január hónaptól kezdıdıen.
A képviselı-testületek az elıterjesztést megtárgyalta, a napirendi pontot tudomásul vette.
A polgármester javaslatára a kaposmérıi képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı
határozatot hozta:
94/2014. (IX.11.) Kt. határozat
Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy Váldi
László részére 2015. januárjától egy évig tartó részletfizetéssel eladja a 85/219. hrsz-ú
önkormányzati tulajdonban lévı telket. A Képviselı-testület felhatalmazza a
polgármestert a kapcsolódó intézkedések megtételére.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Határidı: 2014. szeptember 11.
- ügyvédi költségek megtérítése
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a szemétteleppel kapcsolatosan a felhalmozódott anyagokat átvizsgálta egy
önkormányzat által megbízott ügyvéd. Az ügyvéd úr által megküldött szakvéleményt az
elızıekben már tárgyalta a testület. Továbbá ez ismeretében átfogóbb képet kapott az
önkormányzat egy esetleges jogvita megindításának alapjaira. Az ügy továbblépésére még
nem született határozat, viszont már többször szóba került a KVG Zrt. elleni per indításának
lehetısége. Célszerő lenne – amennyiben úgy dönt a testület – az ügyvéd urat felkérni a
peranyag összeállítására, illetve errıl egy árajánlat megküldésére.
A képviselı-testületek az elıterjesztést megtárgyalta, a napirendi pontot tudomásul vette.
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A polgármester javaslatára a kaposmérıi képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı
határozatot hozta:
95/2014. (IX.11.) Kt. határozat
Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy Sebestyén
Attila Ügyvéd Úr részére a szakértıi véleményéért a költségeket megtéríti, továbbá
felkérni egy peranyag összeállítására, illetve errıl egy árajánlat megküldésére. A
Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó intézkedések
megtételére.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Határidı: 2014. szeptember 11.
- rendırség értesítése
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a településen gyakorivá váltak a lopások, a zártkerti ingatlanok feltörése.
Elmondta, hogy nem ért egyet a rendırség átszervezésével, és azzal sem, hogy nincs egy
ekkora településen körzeti megbízott. A mai napon levelet küldött a Fıkapitány Úr részére,
melyben jelezte a problémát és sürgeti annak megoldását.
A képviselı-testületek az elıterjesztést megtárgyalta, a napirendi pontot tudomásul vette.
- helytörténeti könyv
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a település történetérıl könyv készül. A nyomdába beküldésre került az elsı
száz oldal. A többi része a szerkesztések után szintén beküldésre kerül. Lesz a könyvnek
olyan része, melyben a lakókat felsoroljuk, itt utcák szerint a nevek kerülnek felsorolásra az
utca házszám nem. Eddig vállalkozások közül kevés jelentkezett, hogy ki szeretne szerepelni,
hirdetést feladni a könyvben. Ez a könyv hosszú idıre megmarad.
A képviselı-testületek az elıterjesztést megtárgyalta, a napirendi pontot tudomásul vette.
- helyi értékekrıl kiadvány
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a Kaposmérıi Dobogó Egyesület a település helyi értékeirıl kiadványt
készített. Ez egy 36 oldalas kis füzet lesz, melyben a helyi értékek és nevezetességek mellett a
helyi építészeti értékek is szerepelni fognak.
A képviselı-testületek az elıterjesztést megtárgyalta, a napirendi pontot tudomásul vette.
- szüreti mulatság
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy szeptember 27.-én szüreti felvonulás és mulatság kerül megrendezésre a
Tanárhegyen. Az ingatlanhoz a Faluház elıl indul majd a szüreti felvonulás, melyen Kassai
Lajos tanítványai is képviseltetik magukat. Erre is pályázatot nyújtott be az önkormányzat, a
megyében elsıként érkezett be a pályázat a MÁK-hoz. A rendezvényen helyi fellépık és a
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Zselic Táncmővészeti csoport és Hajadonna együttese lép fel és tartanak mősoruk után
táncházat. A helyszínen élı zene, majd este tőzgyújtás is várja a kilátogatókat.
A képviselı-testületek az elıterjesztést megtárgyalta, a napirendi pontot tudomásul vette.
- zárszó
Prukner Gábor polgármester
Megköszönte a képviselı-testület és a hivatal dolgozóinak a munkájukat, amit eddig a
település fejlıdéséért és a település érdekében tettek.
A képviselı-testületek az elıterjesztést megtárgyalta, a napirendi pontot tudomásul vette.

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

K.m.f.

dr. Mészáros Renáta
jegyzı

Prukner Gábor
polgármester

Pap József
jegyzıkönyv-hitelesítı
képviselı
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