JEGYZŐKÖNYV

Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. február 23-án megtartott közmeghallgatásáról és az azt követő üléséről.

Jelen vannak: Prukner Gábor polgármester
Pap József alpolgármester
Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselő
Harangozó Csaba képviselő
Miovecz János képviselő

Meghívottként tanácskozási joggal: Simonné dr. Mészáros Renáta körjegyző
Bereczné Haszonits Ildikó pü. csop.vez.
Kaposmérői választó polgárok jelenléti ív szerint
Jegyzőkönyvvezető: Müller Ágnes
Az ülésről előzetes bejelentéssel Berecz Pál képviselő és Kiss Ervin képviselő távolmaradt.
A képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek 5 igen szavazattal Miovecz János képviselőt
választotta.
Prukner Gábor polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a személyesen jelenlévő
állampolgárokat, a Kábel TV nézőit. Elmondta, hogy az Ötv. 13.§-a alapján a képviselő-testület
évente 1 alkalommal közmeghallgatást tart, Kaposmérőben kialakult szokás, hogy erre a
költségvetés tárgyalásának időszakában kerül sor. Megállapította, hogy a képviselő-testület
határozatképes, a közmeghallgatást megnyitotta.

NAPIREND:
1.Tájékoztató az Önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről, terveiről
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Tájékoztató az Önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről, terveiről
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy 2011-ben az intézmények zavartalanul működtek, az átalakítások nem
befolyásoltak semmit. A korábbi társulásban részt vevő többi önkormányzattól a kintlévőségeket
csak részben tudta behajtani az önkormányzat, de a többi önkormányzat jelezte, hogy 2012 év
végiig a tartozásukat rendezik felénk. Tájékoztatta a lakosságot arról, hogy több beruházás
elkészült illetve folyamatban van azoknak a befejezése. A park elkészült és már az elszámolás is
rendezve van. A temető parkolóját saját erőből elkészítette az önkormányzat, illetve a ravatalozó
épületét is szépítette. A hivatal épülete is részben már fel lett újítva, még vissza van a térkövezés,
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illetve a mozgáskorlátozottak számára a bejáró is még csak részben készült el. A belvízrendezést is
elkezdte az önkormányzat, de majd csak a szennyvízberuházással együtt készül el. A
szennyvízberuházásnál már megvan a szerződés az Energia Központtal. 2012-ben ki lesz írva a
közbeszerzés. A megvalósítás ez után valósul meg. Ismertette az önkormányzat 2012. évi terveit.
Elmondta, hogy a költségvetés főösszege 1,4 milliárd forint. Az intézmények kiadásai a tavalyi
szinten lettek tervezve.
Tervezett fejlesztések:
-A belvíz elvezetés a faluban befejeződik.
-A 659 M Ft szennyvízberuházás lesz idén a legnagyobb beruházás, de az utak rendbetétele jövőre
fog megvalósulni.
-Havasi közben lakók vízellátását meg szeretnék oldani.
-Idén fejeződik be a temetőben urna fal felépítése.
-Az iskola 400.000 Ft értékben fénymásolót kap.
-A Szociális Alapszolgáltatási Központ felújítása 48 M Ft-ért, illetve a Faluház felújítása 51 M Ftért elkezdődik.
-A hivatal épületénél a térburkolatot lerakják.
- Civilszervezetek támogatását is tervezte a testület a költségvetésében.
-A hivatal épületének visszavásárlása miatt Kaposújlaknak 2 M Ft-ot átutalják.
-Idén is több pályázat megírását tűzte ki célul a képviselő-testület.
Megadta a szót a jelenlevőknek a kérdések, vélemények elmondására.
Tölli Sándor
Véleménye szerint a polgármester elképzelései jók. Elmondta, hogy a Dózsa Gy. u. 2-4 közötti
járdára kihajlik a sövény és a gyalogosok nem tudnak ott közlekedni. Kéri a polgármester urat,
hogy a problémát szüntesse meg.
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy fel fogják szólítani az ott lakókat, hogy a sövényt gondozzák.
Pap Csaba
Elmondta, hogy ő úgy tudja, hogy a Szociális Alapszolgáltatási Központ beruházása 48 M Ft, de az
Uniós támogatás csak 37 M Ft. Megkérdezte, hogy a többit a beruházásból önerőből fogják-e
finanszírozni.
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a beruházás 100 %-os támogatást kapott.
Bereczné Haszonits Ildikó pü-i csop. vezető
Elmondta, hogy a 27%-os áfa okozza ezt a különbséget.
Pap Csaba
Megkérdezte, hogy ő úgy tudta, hogy a Szociális Alapszolgáltatási Központra megnyert pályázat
vissza lett adva, akkor hogy lehetséges, hogy van Uniós támogatás.
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy egy új pályázat elbírálási rendje szerint a régebbi pályázat lett módosítva.
Simonné dr. Mészáros Renáta körjegyző
Elmondta, hogy a régebbi pályázat vissza lett adva testületi határozat szerint, azonban az ESZA
Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., aki segítségével a pályázatot megnyertük, felajánlott egy
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lehetőséget, mellyel módosítani lehetet a pályázatot. A képviselő-testület mérlegelt és döntött a
módosított pályázatról, mely szerint élni kíván vele.
Pap Csaba
Elmondta, hogy a pályázatok kivitelezésének, az összes vállalkozásnak ki kellett volna küldeni a
pályázati anyagokat. Elmondta, hogy a Vízügyi Társulat is beadta a pályázatát egy mérői
vállalkozóval, de már másodszorra nem kaptak meghívót.
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy csak azokat a vállalkozásokat hívták meg, amelyek végig tudják csinálni a
kivitelezést. Az elszámolásnál is komoly feladatok vannak. Elmondta, hogy azért nem kaptak
meghívót másodszorra, mert már konkrét összeget kértek és ők nem tettek ilyent.
Pap Csaba
Megkérdezte, hogy milyen stádiumba van az iskolával kapcsolatos per.
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy nincs jogerős ítélet.
Miovecz János képviselő
Elmondta, hogy első fokon részítélet már született, de a másodfokú ítélet még folyamatban van. Így
nincs jogerős ítélet.
Rövid szünet után a képviselő-testület nyilvános ülésen folytatta munkáját.

A képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek 5 igen szavazattal Miovecz János képviselőt
választotta.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület egyhangúlag a következő napirendi pontokat
tárgyalta:
NAPIREND

1.)Az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetése
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

2.)Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

3.)SZASZK kialakítására kivitelező kiválasztása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

1.) Az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetése
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Részletesen ismertette a költségvetési rendelet főösszegeit. Elmondta, hogy már tárgyalták a 2012.
évi költségvetést, a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadta. 2013-ban változások lesznek a
járások felállítása miatt, ezért létszám csökkenés is elképzelhető a hivatal dolgozói között. 2013ban az állam átveszi az iskolát.
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Harangozó Csaba képviselő
Elmondta, hogy a létszám kérdésével nem ért egyet.
A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetet megtárgyalta.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
25/2012. (II.23.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei
2012. évi költségvetését elnapolja.
Felelős: Prukner Gábor
Határidő: 2012.február 23.

2.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, mivel a képviselő testület nem értett egyet az előző napirendi ponttal, az önkormányzat
és intézményei 2012. évi költségvetésével, ezért ezt a napi rendi pontot is el kell napolni.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
26/2012. (II.23.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az átmeneti gazdálkodásról szóló
polgármesteri beszámolót elnapolja.
Felelős: Prukner Gábor
Határidő: 2012.február 23.

3.) SZASZK kialakítására kivitelező kiválasztása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a képviselő-testület tagjainak írásban kiküldték az anyagot.
Harangozó Csaba képviselő
Elmondta, hogy véleménye szerint az új épületet kellett volna megépíteni, nem egy régi épületet
átalakítani.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozta:
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27/2012. (II.23.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Alapszolgáltatási
Központ kialakítására kivitelező kiválasztását elnapolja.
Felelős: Prukner Gábor
Határidő: 2012.február 23.

Prukner Gábor polgármester a testületi ülést lezárta.

k.m.f.

Simonné dr. Mészáros Renáta
körjegyző

Miovecz János
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő

Prukner Gábor
polgármester

