JEGYZŐKÖNYV
Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2011. április 8-án 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: Simonné dr. Mészáros Renáta körjegyző
Kaposmérői választó polgárok jelenléti ív szerint
Jegyzőkönyvvezető: Müller Ágnes
Prukner Gábor polgármester köszöntötte a képviselő-testületi tagokat, körjegyző asszonyt.
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 pontokat
tárgyalta:

NAPIREND
1.) A Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és AMI 2010. évi gazdálkodásának
módosítása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

2.) Egyebek
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

1.) A Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és AMI 2010. évi gazdálkodásának
módosítása
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy az első napirendi pontot egy órával ezelőtt tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, így
átadja a szót Miovecz János képviselőnek, hogy véleményezze a beszámolót.
Miovecz János képviselő
Elmondta, hogy szerinte részletesebben kell közölni a képviselő-testülettel normatívákat, hogy
mennyit kapnak az államtól osztályszinten, mik azok a normatívák, melyeket a kistérségtől kap
az iskola, illetve a társult önkormányzatok 30%-a. A költségvetés tervezésénél 10 Millió forint
túl lett tervezve, amely most derült ki. Ez az önkormányzat részére hátrányt nem jelentett, az
iskolafinanszírozás megtörtént. Az összegző kimutatás alapján a gesztor önkormányzatnak
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tartozása van, de vannak olyan önkormányzatok is amelyek Kaposmérő Község
Önkormányzatának tartoznak. A Pénzügyi Bizottságnak az a javaslata, hogy a
társönkormányzatok egymás között oldják meg a tartozásokat, úgy hogy a nekünk tartozó
önkormányzatok az összeget azoknak adják át, akiknek mi tartozunk engedményezéssel. A
Kaposmérő Önkormányzatának körülbelül 1,2 Millió forintot kell az iskolának átutalni.
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy úgy volt, hogy a mai napon Társulási ülés is lesz, de a polgármesterek kértek
egy hét halasztást. Tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy hogyan alakult ki a tartozás. Elmondta
2010. év elején a költségvetésnél 10 Millió forint bevételt számítottak, a normatívába, de mivel
ez az étkezéssel kapcsolatos, és az önkormányzathoz tartozik, így jött ki a 10 Millió forint hiány.
Kaposmérőnek a 2010. évi költségvetés alapján 37,879 e forintot kellett fizetni, amit
természetesen fizetett is 12 hónapra lebontva az intézmény felé. Kaposmérő 10 Millió forinttal
kevesebbet utalt át a tervezett szerint, de majdnem 10 Millió forinttal finanszírozta az iskolát a
társult önkormányzatok helyett, hogy az intézményekben dolgozók megkapják a bérüket.
Körülbelül 1,2 Millió forint a tartozás és ezt az idei költségvetésből kell biztosítani. Az
önkormányzatnak az iskola felé 8.249.000 forintot, Bárdudvarnok felé 2.666.000 forintot,
Szenna felé 951.000 forintot, Szilvásszentmárton felé fél Millió forintot illetve Zselickisfalud
felé 874.000 forintot kellene átutalni, de Kaposmérőnek Kaposfő és körzete 7, 355.000 forinttal,
Kaposszerdahely 6.289.000 forinttal illetve Patca 319.000 forinttal tartozik. Ezeknek a
különbözete 718.000 forint, mely többlet Kaposmérőnek, de a 2009. évről visszamaradt
pénzmaradvány 1.456.000 forint, melyet Kaposfőnek kell átutalni illetve Szerdahelynek 446.000
forintot kell még utalni. Ezek különbözete az 1.269.000 forint, melyet Kaposmérőnek kell
átutalni ténylegesen. Amit a Pénzügyi Bizottság javasol, hogy egymás között rendezzék el az
önkormányzatok a tartozásokat. Ezt egy engedményezési szerződéssel meg lehet oldani, hiszen
se Kaposfő, se Kaposszerdahely nem tud fizetni. Kaposszerdahelyen az iskolát szeptembertől
megszünteti. Közel 10 Millió forinttal tartozik a társulásnak. Hitelt vettek fel, de már azt is
elköltötték. Kaposfő sem fizet, az idei évre sem, a kaposfői polgármester arra hivatkozik, hogy
tavaly egy pályázatot elszámolt és az állam nem fizetet még neki, de már gyanús az a közel 180
nap.
Harangozó Csaba képviselő
Megkérdezte, hogy erről nem akkor kellene-e határozni, amikor a Társulási Tanács elfogadta.
Prukner Gábor polgármester
A többlet kifizetésére lett írva a határozat javaslat, ami alapján lehet majd az egyeztetéseket
folytatni. Az 1.269.000 forintot kifizetése nem jelent problémát. Elmondta, hogy ezt
könyvvizsgálóval is át lett nézve.
Harangozó Csaba képviselő
Megkérdezte, hogy mivel a normatíva rossz helyre lett beírva a költségvetésben az év elején, ez
befolyásolja-e azt az összeget, amit az önkormányzatnak kell fizetni a társulás felé.
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy ha nem Kaposmérő a gesztor önkormányzat akkor most 10 Millió forintot
kellene befizetni. Most ezért kell 1.269.000 forintot befizetni, mert Kaposmérő a béreken
keresztül fizetett ki majdnem a 10 Millió forintot.
Az a kérdés, hogy milyen taktikát válasszunk arra vonatkozóan, hogy a tartozásokat hogyan
rendezzük. Az intézmény felé 1.269.000 forintot mindenképpen ki kell fizetni, hogy
működőképes legyen.
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Miovecz János képviselő
Megkérdezte, hogy miért kell Bárdudvarnok, illetve Szenna felé kifizetni a tartozásunk.
Bárdudvarnok az utolsó pillanatban rendezte a tartozásit, Szenna pedig 6 millió forintot kapott az
államtól, ezért tartozunk neki.
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy egész évben nem történt meg a költségvetés módosítva – többszöri felvetés
ellenére sem - és a különböző anomáliák nem lettek átvezetve, így április 5-én tudtuk meg
pontosan hogy mennyivel tartozik Kaposmérő.
Harangozó Csaba képviselő
Elmondta, hogy egyetért azzal, hogy a települések egymás között oldják meg a tartozások, de ha
ezzel sem tudják megoldani, akkor legyen inkasszó.
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy készítettek egy tervezetett a Társulási Tanácsból történő kilépéssel
kapcsolatban, ami e-mailben körbeküldésre fog kerülni.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
74/2011. (IV.08.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hunyadi
János Általános Iskola, Óvoda és AMI 2010. évi beszámolója szerint kimutatott
költséget módosítja. A közoktatási intézmény fenntartásához az önkormányzat
1.269.000 forinttal biztosítja a 2011. évi költségvetése terhére. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos egyeztetések
lebonyolítására, szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. április 30.
2.) Egyebek
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy elkezdték a falunap szervezését. Idén is azzal a céggel szeretnének szerződést
kötni, aki tavaly biztosította a gyermek körhintát, lánc-körhintát, illetve a gyermekcsúszdát.
Ennek az összege 150.000 forint.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

75/2011. (IV.08.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
falunapra gyermek körhintát, lánc-körhintát, gyermekcsúszdát együttesen bérel. A
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására és az
azzal kapcsolatos ügyintézésre. A képviselő-testület a költségeket a 2011. évi
költségvetésében az egyéb dologi kiadások terhére biztosítja.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. május 15.
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Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy Gige is ki szeretne lepni a Kaposmenti Közoktatási Intézményfenntartó
Társulásból és ezt a képviselő-testületnek tudomásul kell vennie.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

76/2011. (IV.08.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kaposmenti Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás tagjaként minősített többséggel jóváhagyólag tudomásul
veszi, hogy a társulásból Gige Község önkormányzata kilép, a társulási megállapodást
annak 10.2 pont bekezdése alapján felmondja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kilépéssel kapcsolatos
egyeztetésekre.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2011. április 30.
Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a szennyvíz beruházással kapcsolatban előre lépés történt, befogadták a
pályázatunkat. A mai napon a szakmai bíráló bizottság egy táblázatot küldött, melyben azt kérte,
hogy a költségeket részletesebben bontsák ki. Talán áprilisra vagy májusra választ kaphatunk a
pályázatunkra.

Az ülést levezető elnök 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

4

