JEGYZŐKÖNYV
Készült Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. november 25-én megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: Prukner Gábor polgármester
Pap József alpolgármester
Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselő
Berecz Pál képviselő
Harangozó Csaba képviselő
Kiss Ervin képviselő
Miovecz János képviselő

Meghívottként tanácskozási joggal: Dr. Kimmel József körjegyző

Jegyzőkönyvvezető: Fehér Nándorné
Prukner Gábor polgármester köszöntötte a képviselő-testületi tagokat, körjegyzőt, a megjelent
választópolgárokat. Megállapította, hogy a testületi ülés összehívása az SZMSZ-ben rögzítetteknek
megfelelően történt. A képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással
Harangozó Csaba képviselőt választotta.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület egyhangúlag a következő napirendi pontokat tárgyalta:

NAPIREND

1.)

Döntés az LHH-s pályázatok megvalósításáról
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

2.)

Egyebek
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

3.)

Önkormányzati ingatlan bérbeadása (zárt ülés)
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

1.)

Döntés az LHH-s pályázatok megvalósításáról
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
A múltkori testületi ülésen már beszéltünk az LHH-s pályázatokról. Megkérdezte, hogy van-e valakinek
további véleménye?
Harangozó Csaba képviselő
Megkérdezte, hogy amennyiben nem lesz bölcsőde, milyen alternatíva van helyette? Megjegyezte, hogy az
elmúlt alkalommal a szociális alapszolgáltatási központról nem beszéltünk. A SZASZK-ot miért nem
valósítjuk meg?
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy beszéltünk róla, Kaposmérő költségvetését nem teszem kockára egy olyan intézmény
miatt, amit egyébként máshol meg tudunk oldani kevesebb költségért. Véleménye szerint nincs szükség
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még egy épületre. Nem szeretne többlet költségeket felvállalni, a szennyvízberuházás fontosabb, azt
kívánja támogatni. Az összes tervezett beruházást nem lehet megvalósítani, nem fér bele Kaposmérő
költségvetésébe. Az eddigi ismereteink szerint a normatívák nem emelkednek, elég lesz fenntartani a
jelenlegi meglévő intézményeket. Véleménye szerint nem kellene bővíteni, nem szeretne olyan helyzetbe
kerülni, mint a közeli önkormányzatok, mind nagy bajban vannak, fizetésképtelenek. A megkezdett
beruházásaikat nem tudják befejezni, a kötelező feladataikat nem tudják finanszírozni, nem várható, hogy a
nem kötelezőt fizetik. Bármely társulásunkban résztvevő önkormányzatok közül az összes „nagy” település
bajban van.
Harangozó Csaba képviselő
Ezt az érvelést a bölcsődére, mint egy új intézményre elfogadja, de nem ért vele egyet. A SZASZK-ra nem
igaz, mert az egy működő intézmény. Az új épületet gazdaságosabb lenne, mint akár a Faluház, akár a volt
orvos lakás felújítva. Nem új intézmény lenne, hanem egy meglévőt tudnánk hatékonyabban működtetni.
Prukner Gábor polgármester
Az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy ebben az esetben feladjuk a faluházat, mert annak a
működtetése is plusz költségbe fog kerülni, ott van az orvos szolgálati lakás, ami megy tönkre és veszít az
értékéből. Véleménye szerint teljesen alkalmas a SZASZK elhelyezésére.
Harangozó Csaba képviselő
Elmondta, hogy a szolgálati lakásra kb. 20 milliót rá kell költeni. Volt egy terv, ha az orvos szolgálati
lakást kialakítod SZASZK-nak, akkor arra sokat kell költeni milliós nagyságrendben. A falu pénzéből
elköltesz 20 milliót, az új épületet pedig szinte ingyen megkapod.
Prukner Gábor polgármester
Előfordulhat, hogy megkapjuk, de a fenntarthatóság nem biztos. Megkérdezte, hogy egyéb vélemény,
észrevétel van-e?
Berecz Pál képviselő
A falu költségvetésének felét teszi ki a két pályázat, most arról szavazunk, hogy elindítjuk-e a beruházást,
vagy nem? Javasolta, hogy a napirendi pontról névszerinti szavazással döntsön a képviselő-testület.
A képviselő-testület Berecz Pál képviselő javaslatát a névszerinti szavazásról megtárgyalta, azzal
egyetértett.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot
hozta:

129/2010. (XI.25.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a napirendi pontról
névszerinti szavazással dönt.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2010. november 25.

Névszerinti szavazás eredménye:
Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselő
Berecz Pál képviselő
Harangozó Csaba képviselő
Kiss Ervin képviselő
Miovecz János képviselő
Pap József alpolgármester
Prukner Gábor polgármester

nem
nem
nem
igen
igen
igen
igen
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A polgármester javaslatára a képviselő-testület 4 igen, 3 nem szavazattal a következő határozatot hozta:

130/2010. (XI.25.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy TIOP-3.5.1-09/12009-0012 azonosító számon regisztrált és befogadott szociális alapszolgáltatási központ
építésére megítélt 157 676 990.- Ft összegű támogatást nem kívánja felhasználni. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ESZA Társadalmi Szolgáltató Non-profit Kft-t,
mint a közreműködő szervezetet a testületi döntésről értesítse.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2010. november 30.

Névszerinti szavazás eredménye:
Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselő
Berecz Pál képviselő
Harangozó Csaba képviselő
Kiss Ervin képviselő
Miovecz János képviselő
Pap József alpolgármester
Prukner Gábor polgármester

nem
nem
nem
igen
igen
igen
igen

A polgármester javaslatára a képviselő-testület 4 igen, 3 nem szavazattal a következő határozatot hozta:

131/2010. (XI.25.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy DDOP-3.1.3/E-092010-0001 azonosító számon regisztrált és befogadott Kaposmérői bölcsőde kialakítása,
építésére megítélt 53 479 138.- Ft összegű támogatást nem kívánja felhasználni. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a VATI magyar Regionális és Urbanisztikai Nonprofit Kft Dél-dunántúli Regionális Irodáját, mint a közreműködő szervezetet a testületi
döntésről értesítse.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2010. november 30.

2.) Egyebek
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

a.) Kaposmérői Szülők Egyesülete támogatási kérelem
Prukner Gábor polgármester
Ismertette a Kaposmérői Szülők Egyesületének támogatási kérelmét. Az iskolásoknak és az óvodások
ünnepség megrendezését tervezik, illetve a korábbi évekhez hasonlóan a faluban élő gyermekek részére
mikulás-csomag osztására kerül sor. Javasolta az igényelt 100 000.- Ft támogatás biztosítását.
A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, a támogatás biztosításával egyetértett.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot
hozta:
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132/2010. (XI.25.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Kaposmérői
Szülők Egyesület részére 100 000.- Ft támogatás biztosít a mikulás napi ünnepség
megszervezéséhez, lebonyolításához. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
67100145-1005776 számú számlaszámra a támogatás összegének átutalásáról gondoskodjon.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2010. december 10.

b.) Kötél Egyesület támogatása
Prukner Gábor polgármester
Javasolta, hogy költség takarékossági szempontból az önkormányzat a Kötél Egyesületet támogassa
80 000.- Ft-tal. Mindenki előtt ismert, hogy az egyesület mivel foglalkozik.
A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, a támogatás biztosításával egyetértett.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot
hozta:

133/2010. (XI.25.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Kötél Egyesület
részére 80 000.- Ft támogatást biztosít.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 11992402-069505572 számlaszámra
a támogatás összegének átutalásáról gondoskodjon.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2010. december 10.

c.) Kadarkút – Nagybajom Többcélú Kistérségi Társulás megállapodás módosítása
Prukner Gábor polgármester
Ismertette a társulási megállapodást. Elmondta, hogy korábban 4 bizottság működött, most csak a
kötelezően létrehozandó bizottságok fognak működni. Korábban nem működtek a bizottságok, a társulási
tanács ülésén javasolta, hogy azokat szüntessék meg, a többség azt elfogadta. Az előterjesztett társulási
megállapodás az eredeti módosítása, egységes szerkezetben került a testület elé.
A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, a társulási megállapodás módosításával egyetértett.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot
hozta:

134/2010. (XI.25.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kadarkút – Nagybajom Többcélú
Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosítását jóváhagyólag elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás módosítás aláírására.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2010. december 10.
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Tájékoztatásul a következőket mondta el:
- A vörös iszap miatt nehéz helyzetbe került települések részére összegyűlt adomány 402 000.- Ft.
Megköszönte a falu lakosságának az adományt és azoknak a vállalkozóknak, akik az összeg nagy
részét e célra befizették. Mindenkinek személyesen fogja átadni köszönetét. Elmondta, hogy
november 30-ig fogadja az önkormányzat az adományt, azt követően intézkedés történik az
átutalásról.
- A szennyvízberuházás támogatási igény benyújtásához a kellő támogatás beérkezett. 573
szándéknyilatkozatra van szükség, jelenleg 550 körüli érkezett be, azonban telefonon többen
jelezték, hogy támogatják a beruházást. A pályázat benyújtásának határideje 2010. december 15-re
módosult, a tervező a terveket átadta az önkormányzat részére.
November 29-től jogszerűen tudják fogadni a szemetet a KVG kaposmérői telepén, mindenki saját
maga szállíthatja a rendszeres heti hulladékgyűjtésen felül. Az idevonatkozó díjtételek, a szállítás
körülményeiről hétfőn kap tájékoztatást a KVG illetékes igazgatójától. A közzétételről gondoskodni
fog az önkormányzat.

Prukner Gábor polgármester a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.

k.m.f.

Dr. Kimmel József
körjegyző

Prukner Gábor
polgármester

Harangozó Csaba
jegyzőkönyv-hitelesítő
képviselő

