JEGYZŐKÖNYV
Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2011. október 26-án megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Prukner Gábor polgármester
Pap József alpolgármester
Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselő
Harangozó Csaba képviselő
Kiss Ervin képviselő
Miovecz János képviselő
Berecz Pál képviselő
Jegyzőkönyvvezető: Simonné dr. Mészáros Renáta körjegyző

Prukner Gábor polgármester köszöntötte a képviselő-testületi tagokat, a hivatal dolgozóját.
Megállapította, hogy a rendkívüli testületi ülés összehívása az SZMSZ-ben rögzítetteknek
megfelelően történt. A képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek 6 igen szavazattal, 1
tartózkodással dr. Árva-Lóky Zsófia képviselőt választotta.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület egyhangúan a következő napirendi pontot
tárgyalta:
NAPIREND
1.) Eu Önerő alaphoz szükséges fedezet igazolásáról döntés
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

2.) Pályázat benyújtása kapcsán döntés
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

1.)

Eu Önerő alaphoz szükséges fedezet igazolásáról döntés
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a szennyvízpályázat kapcsán már beadásra került a saját forrás kiegészítésére
az EU Önerő alaphoz támogatási kérelem, ebben az önerő 50%-át lehetett igényelni. Az önerő
alapba a lakossági hozzájárulás, illetve egyéb támogatások nem számíthatóak be, ezért
határozatban is módosítani szükséges a saját forrás összetételét.

A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan a következő
határozatot hozta:
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155/2011. (X.26.) Kt. határozat
Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az „Új
közműves szennyvízelvezetési és - tisztítási rendszer kiépítése Kaposmérő községben„ című
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0066. azonosítószámú beruházással kapcsolatban a saját forrás
kiegészítésére korábban benyújtott EU Önerő alap pályázat módosításában az összesen
128.866.861,- Ft összegű saját forrás a 75.000.000,- Ft lakossági befizetésből, a pályázó
26.933.430,- Ft összegű folyószámla hiteléből tevődik össze, melyet ki kíván egészíteni
26.933.431,- Ft összegű EU Önerő Alap támogatással.
Továbbá Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a saját forrás mindegyik elemét pénzügyileg 2012 .évben teljesítse, a
hozzájuk kapcsolódó intézkedéseket elvégezze, a szerződéseket megkösse.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. október 31.

2.)

Pályázat benyújtása kapcsán döntés
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy megkereste a Kaposmérői Szülők Egyesületének képviselője, mert kettő
pályázatot szeretnének benyújtani, melyhez az önkormányzat pénzügyi segítségét is kérik.
Mivel mindegyik pályázat utófinanszírozott kérnék azok elnyerése esetén a pályázatban kért
teljes összeg megelőlegezését. A pályázatok az egyesület feladatellátásához sátor és
eszközbeszerzés, valamint a kaposmérői gyermek és falunap tárgykörökben összesen
2.750.000.- Ft értékben kerülnének benyújtásra.
Harangozó Csaba képviselő
Megkérdezte, hogy a napirendi pont megtárgyalására miért nem a következő rendes testületi
ülésen kerül sor.
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a pályázatokat az egyesület november 2.-i határidővel nyújtja be és a rendes
ülés november 3.-án lesz. Továbbá már mind a kettő pályázat részeként csatolni kell a
kiosztásra kerülő együttműködési megállapodást is.

A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan a következő
határozatot hozta:
156/2011. (X.26.) Kt. határozat

Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kaposmérői Szülők Egyesülete által
„Hagyományőrző vagy teremtő kulturális, sport és gasztronómiai helyi rendezvények
szervezése” és „ Helyi kulturális és sport értékek megőrzése, eszközbeszerzés”
célterületekre benyújtásra kerülő pályázatokhoz kapcsolódó együttműködési
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megállapodást aláírja és a pályázok elnyerése esetén összesen 2.750.000.- Ft-ot
előlegezzen meg az egyesület részére, mely összeget a pályázat megvalósulását követő
elszámolás után 30 napon belül az egyesület köteles visszafizetni az önkormányzat
számlájára.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. augusztus 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
képviselő
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