JEGYZİKÖNYV
Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
2012. november 14-én megtartott soron következı ülésérıl
Jelen vannak: Prukner Gábor polgármester
Pap József alpolgármester
dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı
Berecz Pál képviselı
Harangozó Csaba képviselı
dr. Kiss Attila képviselı
Miovecz János képviselı

Jegyzıkönyvvezetı: Simonné dr. Mészáros Renáta körjegyzı

Prukner Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket, a képviselı-testületi tagokat, a hivatal
dolgozóját. A képviselı-testület jegyzıkönyv-hitelesítınek 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással Berecz Pál
képviselıt választotta.
A polgármester javasolta, hogy a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat a kiküldötthöz képest
módosítással tárgyalja a képviselı-testület. Javaslatára a képviselı-testület egyetértett, egyhangúlag 6
igen szavazattal a következı határozatokat hozta:

124/2012. (XI.14.) Kt. határozat
Kaposmérı Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a napirendi pontok
közül a kiküldött meghívóban hetedik napirendi pontként megjelölt témát (A Kaposmérıi
Közszolgáltatási Kft. engedély iránti kérelme) zárt ülésen tárgyalja.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Határidı: 2012. november 14.
NAPIREND

1.)

A polgármester két ülés közötti tevékenységérıl, átruházott hatáskörben tett
intézkedéseirıl és a lejárt határidejő határozatokról szóló beszámoló
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

2.)

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

3.)

Az önkormányzat és intézményeinek 2012. 3/4 évi gazdálkodásáról szóló
beszámoló
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

4.)

Az önkormányzat költségvetésérıl szóló 5/2012. (III.10.) rendelet módosítása
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

5.)

Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 13/1998.(XII.18.)
önkormányzati rendelet módosítása
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

6.)

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 12/2003.(XII.16.) számú rendelet
módosításáról
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

7.)

KEOP pályázat beadásáról döntés
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

1

8.)

KNTKT felé visszautalandó normatíváról tájékoztatás
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

9.)

Hunyadi János ÁMK iskola fenntartása 2013. január 1-tıl
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

10.)

MVH pályázatokkal kapcsolatos együttmőködésrıl döntés
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

11.)

Egyebek
- Belsı ellenırzési jelentés
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Zárt ülés
1.)
-

Szociális ügyek
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzat Társulás ügye

(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

2.) A Kaposmérıi Közszolgáltatási Kft. engedély iránti kérelme
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

1.) A polgármester két ülés közötti tevékenységérıl, átruházott hatáskörben tett
intézkedéseirıl és a lejárt határidejő határozatokról szóló beszámoló
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a két ülés közötti tevékenységérıl szóló beszámoló, az átruházott hatáskörben tett
intézkedések illetve a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok írásban el lett küldve a képviselı
testületi tagoknak, és akinek kérdése van ezzel kapcsolatban, felteheti.
A képviselı-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a polgármester átruházott hatáskörben tett
intézkedéseirıl, a lejárt határidejő határozatokról szóló beszámolóját a két ülés közötti tevékenységérıl
szóló beszámolót elfogadta.
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 7 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
125/2012. (XI.14.) Kt. határozat
a.) Kaposmérı Község Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármester két ülés közötti
tevékenységérıl szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi.
b.) Kaposmérı Község Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármester lejárt határidejő
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi.
c.) Kaposmérı Község Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármester átruházott hatáskörben
hozott intézkedéseit jóváhagyólag tudomásul veszi.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Határidı: 2012. november 14.

2.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a kiküldött anyagot a Pénzügyi Bizottság véleményezte, átadta a szót a Pénzügyi
Bizottság vezetıjének Miovecz János Pénzügyi bizottság Elnökének.
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Miovecz János képviselı, a Pénzügyi Bizottság Elnöke
Elmondta, hogy a költségvetési koncepciót a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. A számok a koncepcióban
csak tájékoztató jellegőek, az elvi irányvonalakat kell majd részletesen megtárgyalni. Javasolta, hogy a
civilszervezetek tegyék nyilvánossá a beszámolóikat, célszerő lenne szerinte, ha a támogatott szervezetek
ezt önkéntesen megtennék, még akkor is, ha jogszabály számukra ezt nem írja elı kötelezıen.
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a szja –t elviszik, a gépjármőadó 60%-a marad, de változni fog a finanszírozás,
feladatalapú lesz, a támogatás több lesz. Átlagosan jobban járnak majd az önkormányzatok a BM
számításai szerint. Ezt azonban még nem tudhatjuk, addig is a feladatunk, hogy az új finanszírozási
rendszerhez alkalmazkodjunk. Eddig is takarékosan gazdálkodtunk, a jelenleg futó fejlesztések
felsorolásra kerültek, de majd ezeket a költségvetés tárgyalásakor érdemes tárgyalni. A civilszervezetek
fel lettek arra hívva, hogy küldjék meg az önkormányzat részére a beszámolóikat a kapott támogatásról.
Annak szervezetnek, amely élni szeretne a közzététellel a helyi újság és a község honlapja szívesen ad
helyet.
Harangozó Csaba képviselı:
Elmondta, hogy az itt szereplı összegekkel ellentétbe majd olyan összegek szerepeljenek a
költségvetésben, amiket a civilszervezetek konkrétan kérnek.
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a konkrét összegekrıl majd a testület fog dönteni.
A képviselı-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a polgármester javaslatára a képviselı-testület 7
igen szavazattal a következı határozatot hozta:

126/2012. (XI.14.) Kt. határozat

Kaposmérı község Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat 2013. évi
költségvetési koncepciójában a 2013. évi költségvetés elkészítéséhez az alábbi
irányelveket határozza meg:
• A bevételek struktúrájában jelentıs változás várható.
• Az önkormányzat a lekötött betét állományával számol a koncepcióban.
• A fejlesztések, beruházások megvalósításához, a felhalmozási bevételek és kiadások
egyensúlyának megteremtéséhez szükséges, akkor a lekötött betét állomány
meghatározott részének felhasználására kerülhet sor.
• Az önkormányzat vagyontárgyak értékesítésével (építési telkeken kívül) nem számol.
• A mőködési kiadások struktúrájában változás várható. A dologi kiadások 2013. évi
tervezési módjának meghatározására célszerőbb az ún. „0-bázisú” tervezést
alkalmazni, mikor minden egyes dologi kiadásösszegét indoklással kell alátámasztani.
Közüzemi díjak esetében viszont a bázistervezés, egységes % kulcs
meghatározása.(Várható infláció mértéke.)
• A közalkalmazottak és a köztisztviselık esetében a személyi juttatás emelésével
nem számolunk, hiszen a közalkalmazotti és a köztisztviselıi illetménytáblák 2013ben nem változnak. A Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók esetében
figyelembe kell venni a minimálbér emelkedését.
• Tekintettel a felhalmozási bevételek alacsony arányára a fejlesztéseket a
bevételekhez kell igazítani. Meg kell teremteni a felhalmozási bevételek és kiadások
egyensúlyát.
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A koncepció készítésekor ismert kötelezettség vállalások:

• „Beruházás a 21. századi iskolájába” program keretében felvett hitel törlesztése
600 eFt kamat + 1.500 eFt tıketörlesztı részlet
• Az MTZ traktor lízing díja kamattal együtt 529 eFt
KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN:2629 eFt
A koncepció készítésekor ismert követeléseink:(2012.09.30. állapot)
Kommunális adó: 2232000,-forint
Helyi iparőzési adó: 2851000,-forint
Gépjármő adó3616000,-forint
Helyi adó összesen: 8699000,- eFt
KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN:8699 eFt
A 2013. évre tervezett beruházások
Me:ezer forintban

Beruházás megnevezése

Összeg

DDOP- 3.1.3./E-09-2010001. belvíz

57405

KEOP-szennyvíz beruházás

659262

IKSZT Faluház

58200

Hivatali épület
visszavásárlása

2000

Összesen

776867

Non-profit szervezetek, alapítványok javasolt támogatása:
Me:ezer Ft
Megnevezés
TANDEM 2004.SE támogatása
Polgárır Egyesület
Hangya Banda Egyesület
Jövınkért 95 Alapítvány
4

2013.
100
250
100
100

Nyugdíjas klub támogatása
Szülık Egyesülete
Sportkör

350
350
2500
3750

Összesen

A beruházások rangsorolására, elıirányzataik tervezésére a 2013. évi költségvetés
tervezésekor kerül sor.
Cél a tervezett beruházások megvalósításához minél magasabb arányú támogatás
elnyerése az uniós és egyéb állami támogatásokból.
Felkéri a képviselı-testület a polgármestert és a körjegyzıt, hogy a 2013. évi
költségvetés elkészítésénél a koncepció irányelveit vegyék figyelembe.
Felelıs: polgármester, körjegyzı
Határidı: 2013. február 15.

3.)

Az önkormányzat és intézményeinek 2012. 3/4 évi gazdálkodásáról szóló beszámoló
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a képviselı-testület tagjainak írásban kiküldték az anyagot. Felkérte a Pénzügyi Bizottság
Elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét a körjegyzıség 2012. harmadik negyedévi
gazdálkodásáról szóló beszámolóról.
Miovecz János képviselı, a Pénzügyi Bizottság Elnöke
Ismertette a 2012. év harmadik negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót. Véleménye szerint ez egy jól
összeállított beszámoló, melyben az elıirányozottság teljesült. Elmondta, hogy a beszámolóban már
meglévı adatok szerepelnek, ezért a Pénzügyi Bizottság elfogadta a beszámolót.
A képviselı-testület a napirendi pontot megtárgyalta, az önkormányzat és intézményeinek 2012. év
harmadik negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolóval egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı szerint
határozatot hozta:
127/2012. (XI.14.) Kt. határozat
Kaposmérı Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat és intézményeinek
2012. év harmadik negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Határidı: 2012. november 14.

4.)

Az önkormányzat költségvetésérıl szóló 5/2012. (III.10.) rendelet módosítása
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a képviselı-testület tagjai megkapták írásban a rendelet módosításához szükséges
adatokat.
Miovecz János képviselı, a Pénzügyi Bizottság Elnöke
Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja a rendelet módosítását.
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A képviselı-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a 2012. évi költségvetési rendelet módosításával
egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet
módosította:

Kaposmérı Község Önkormányzata Képviselı-testületének
13./2012. (XI.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló5/2012.(III.10.) rendeletének módosításáról
(A rendelet pontos szövege e jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

5.)

Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 13/1998.(XII.18.)
önkormányzati rendelet módosítása
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a képviselı-testület tagjai megkapták írásban a rendelet módosításához szükséges
adatokat.
A képviselı-testület a napirendi pontot megtárgyalta, az SZMSZ-rıl szóló rendelet módosításával
egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet
módosította:

Kaposmérı Község Önkormányzata Képviselı-testületének
14./2012. (XI.15.) önkormányzati rendelete

Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 13/1998.(XII.18.) rendelet módosítása
(A rendelet pontos szövege e jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

6.) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 12/2003.(XII.16.) számú rendelet
módosításáról
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy december 2.-ig kellene elfogadni az adók módosítását. A kommunális adó tárgyalása
indokolt. Kaposmérı önkormányzata igyekezett eddig is annyi kommunális adót beszedni, ami közel a
szemét elszállítását fedezte csak. Azonban ebben olyan nagyságrendő díjemelkedés várható, amit nem
tudunk fedezni az adóból. Tavaly 299.- Ft+ÁFA kalkulációt kaptunk, az idén 330.- Ft+ÁFA körül várható
az ajánlat. A hulladékról szóló törvény 12.000.- Ft lerakási díjat irányzott elı 2012.-re. Várhatóan bejön a
lerakási illeték. Kukánként 140.-, 150.- Ft-os többletnövekedést eredményez, ez 450-480.- Ft os nettó árat
takar. Ha ez a lakosság részére kerül kiszámlázásra, akkor a KVG még 70.-, 80.- Ft adminisztrációs díjat
is felszámít. Ez egy évre 25-30 ezer Ft-ot is elérhet a jelenlegi 17 ezer kommunális adó maximummal
szemben. Ha ezek a változások bekövetkeznek, akkor nem tudjuk követni a díjakat. Ezért több javaslatot
tettünk az elıterjesztésben vagy az adó emelésére, vagy a szemétszállítás díjának közvetlen a lakosság
felé történı kiadása mellett a kommunális adó 3000.- Ft-ra csökkentését.
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Dr. Kiss Attila, képviselı:
Elmondta, hogy véleménye szerint amennyiben a lakosságra terhelnénk a díjat, az veszteséget nem
jelentene, azonban a lakosság tehernövekedése jóval nagyobb lenne. Ezt nem javasolja.
Harangozó Csaba, képviselı:
Elmondta, hogy eddig nem sikerült olyan megállapodást kötni, melyben mérni lehessen a szemét
mennyiségét, és ez alapján történhetne a kifizetés. Véleménye szerint ez kifizetıdöbb lenne.
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a mérésre volt példa Kaposszerdahelyen, de az önkormányzat nem tartotta fenn a
mérésen alapuló rendszert, mert nem érte meg. A kommunális adót nem tudjuk a szemétszállítás díjához
emelni, ez több millió Ft-ot jelentene, és a képviselı-testület nem fogja tudni a különbözetet
kigazdálkodni. Javasolta, hogy a számlázást vállalja be az önkormányzat. Sok önkormányzat kihelyezte
már a lakosságra a díjfizetést, de eddig egy sem választotta, hogy maga győjtse be a pénzt. Rugalmasabb,
ha az önkormányzat szerzıdik a lakossággal egyszer, és a KVG-vel is fenntartja a szerzıdését. Ebben az
esetben a szerzıdéseket elı kell készíteni.
A képviselı-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a témában döntés nem született, az adó mértékét a
testület változatlanul hagyta.

7.) KEOP pályázat beadásáról döntés
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a pályázat konkrét kiírása nem jelent meg, csak tervezet van, mely alapján az
elıkészítéseket el lehet végezni.
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı szerint
határozatot hozta:
128/2012. (XI.14.) Kt. határozat
Kaposmérı Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a KEOP-20125.5.0/B azonosító számú Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás
hasznosítással kombinálva címő pályázati konstrukcióban indulni kíván maximum 160
millió pályázati forrás lehívására. A képviselı-testület a pályázat során felmerülı
költségeket az elıkészítés tekintetében a 2012. évi, a pályázat tekintetében a 2013. évi
költségvetésébıl biztosítja. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az
elıkészítéshez szükséges intézkedések megtételére, az ajánlatok kiküldésére, a pályázat
beadására és a pályázattal kapcsolatos teendık elvégzésére.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Határidı: 2013. december 31.

8.) KNTKT felé visszautalandó normatíváról tájékoztatás
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a kistérségben a normatívák rosszul kerületek leosztásra, ezért az önkormányzatnak
visszafizetési kötelezettsége keletkezett, mely 14 millió Ft. Egyenlıre még nem került az összeg
visszafizetésre, viszont a kistérség részünkre szeptember hónaptól nem utal normatívát. Így már a
visszafizetési kötelezettségünk kb. 10 millió Ft.-ra csökkent.
A képviselı-testület a tájékoztatást elfogadta.
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9.) Hunyadi János ÁMK iskola fenntartása 2013. január 1-tıl
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a köznevelési törvényhez kapcsolódó jogszabályok késésben vannak, az anyagokból
azonban az derül ki, hogy az önkormányzatok rugalmas lehetıséget kapnak a tárgyalások során. A
kötelezettségek átvállalása Kaposmérı tekintetében 25-30 millió Ft lenne, viszont kompenzálásra
semmilyen lehetıséget nem biztosít az állam.
Miovecz János, képviselı:
Elmondta, hogy a költségeket jelen esetben nem javasolja felvállalni az önkormányzatnak.
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a törvény szerint amennyiben nem születik döntés az intézmény mőködtetésének az
átvállalásáról, abban az esetben az állam 2013. január 01.-tıl átveszi az iskola mőködtetését.
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodás
mellett a következı határozatot hozta:
129/2012. (XI.14.) Kt. határozat
Kaposmérı Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a Hunyadi János
ÁMK mőködtetését nem vállalja át az államtól.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Határidı: 2012. november 14.

10.)

MVH pályázatokkal kapcsolatos együttmőködésrıl döntés
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy az MVH-hoz pályázatot tervez beadni több helyi egyesület, melyek ehhez az
önkormányzat segítségét kérték. A pályázati anyag részeként a kiküldött anyagok között található
együttmőködési megállapodás, tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat kerülne az önkormányzat részérıl
aláírásra. Összesen 5 pályázat lenne benyújtva: Tanárhegyen lévı épület rendbetételére, a Tanárhegyi
ingatlan zöld felületének kialakításéra, a konyha homlokzatának rendbetételére, a piac kialakítására és a
templom sarkánál található kereszt felújítására, környezetének kialakítására.
A képviselı-testület a polgármester javaslatára a napirendi pont lezárásaként 6 igen szavazattal a
következı határozatot hozta:
129/2/2012. (XI.14.) Kt. határozat
Kaposmérı Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, az MVH-hoz benyújtásra
kerülı Falufejlesztés- és megújítás, illetve a Vidéki örökség megırzésére kiírt pályázatokra
benyújtásra kerülı fejlesztéseket (Tanárhegyen lévı épület rendbetételére, a Tanárhegyi ingatlan
zöld felületének kialakításéra, a konyha homlokzatának rendbetételére, a piac kialakítására és a
templom sarkánál található kereszt felújítására, környezetének kialakítására) a helyi egyesületek
(Kaposmérıi Szülık Egyesülete, Vörörmarty utcai Baráti Kör, Kaposmérı SE, Kaposmérıi
Dobogó Egyesület) pályázásával támogatja. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármester az
együttmőködési megállapodások és a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatok aláírására, valamint a
kapcsolódó intézkedések megtételére.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Határidı: 2012. november 30.
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12.)

Egyebek
-

Belsı ellenırzési jelentés

(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a belsı ellenırzésrıl szóló jelentés kiküldésre került, ezt kéri elfogadni.
A képviselı-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a jelentéssel egyetért.
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı szerint
határozatot hozta:
130/2012. (XI.14.) Kt. határozat
Kaposmérı Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a KadarkútiNagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete által készített „Az étkezési térítési
díjak megállapításának és a beszedés módjának ellenırzése” címő belsı ellenırzésrıl szóló
beszámolót elfogadja.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Határidı: 2012. november 14.

-

Tájékoztatás pályázatról

(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy az MLSZ-tıl kb. 6 millió Ft TAO-ból fizetendı támogatást kapott a sportegyesület az
utánpótlás-nevelésre és kútfúrásra. Ezt az összeget 4 vállalkozás finanszírozta meg. Szeretné felhívni a
társasági adót fizetı vállalkozásokat, hogy az adója 70%-át fel tudják ajánlani erre a célra a következı
évben.
A képviselı-testület a tájékoztatást elfogadta.

-

Arany János díj

(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a Nemzeti Erıforrás Minisztériuma pályázatot írt ki a hátrányos helyzető tanulók Arany
János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. A program célja, hogy segítse a hátrányos
helyzető, tehetséges diákok továbbtanulását. A 2012-2013. évre 3 tanuló jelentkezett a programban való
részvételre.
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı szerint
határozatot hozta:
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131/2012. (XI.14.) Kt. határozat
Kaposmérı Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, hogy benyújtja
pályázatát a Hátrányos Helyzető Tanulók Tehetséggondozó Programjában történı részvételre.
a)
Támogatja, hogy Lucz Adrienn Roxána nyolcadik évfolyamos tanuló (an: Nagy Judit)
Kaposmérı település képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzető Tanulók
Tehetséggondozó Programjában.
b)
Támogatja, hogy Szerelem Valentin nyolcadik évfolyamos tanuló (an: Gyarmati Edit)
Kaposmérı település képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzető Tanulók
Tehetséggondozó Programjában.
c)
Támogatja, hogy Nagy Krisztián nyolcadik évfolyamos tanuló (an: Lıczi Hajnalka)
Kaposmérı település képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzető Tanulók
Tehetséggondozó Programjában.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó intézkedések megtételére.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Határidı: 2012. december 31.

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

k.m.f.

Simonné dr. Mészáros Renáta
körjegyzı

Prukner Gábor
polgármester

Berecz Pál
jegyzıkönyv-hitelesítı
képviselı
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