JEGYZŐKÖNYV
Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. január 05-én megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: Prukner Gábor polgármester
Pap József alpolgármester
Berecz Pál képviselő
Kiss Ervin képviselő
Miovecz János képviselő
Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselő
Harangozó Csaba képviselő

Meghívottként tanácskozási joggal: Simonné dr. Mészáros Renáta körjegyző
Jegyzőkönyvvezető: Simonné dr. Mészáros Renáta
Prukner Gábor polgármester köszöntötte a helyi televízió nézőit, a képviselő-testületi tagokat, a
hivatal dolgozóit, a könyvvizsgálót. Megállapította, hogy a testületi ülés összehívása az SZMSZben rögzítetteknek megfelelően történt.
A képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással Harangozó
Csaba képviselőt választotta.
A polgármester javasolta, hogy a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat tárgyalja a
képviselő-testület. Javaslatára a képviselő-testület egyetértett, egyhangúlag a következő napirendi
pontokat tárgyalta:

NAPIREND

1.) KEOP-4.2.0/A/11-2011-0330 azonosítószámú pályázat szerződéskötése
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

2.) Egyebek
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

1.)

KEOP-4.2.0/A/11-2011-0330 azonosítószámú pályázat szerződéskötése
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy a KEOP-4.2.0/A/11-2011-0330 azonosítószámú pályázat a pályázati hiánypótlás
után a Közreműködő Szervezet a projekt támogatásáról döntött, egyúttal megküldte a
szerződéskötéshez szükséges feltételeket, melyben kéri a határozati javaslatban szereplő adatok
pontosítását, a megvalósításhoz szükséges pénzügyi forrás rendelkezésre állásának igazolását.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, azt elfogadta.
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A polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
1/2012. (I.5.) Kt. határozat
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a KEOP-2011-4.2.0/A/112011-0330 azonosítószámú, „Napelemes rendszerrel villamos energia kiváltása megújuló energiával
Kaposmérő Község Önkormányzata fenntartású közintézményeknél” elnevezésű pályázatot az alábbi
forrásokból kívánja megvalósítani:
1. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 55 510 000,- Ft
2. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége: le nem vonható
ÁFA-val számított elszámolható költség 55 510 000,- Ft
3. Az önkormányzat saját erő számszerű összege: 8 326 500,- Ft, mely saját forrás.
4. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 47 183 500,- Ft
5. A pályázati konstrukció száma: KEOP-4.2.0/A/11
6. A pályázat megvalósítási helyszínei:
Bokréta Óvoda 7521 Kaposmérő, Hunyadi János u. 9. (hrsz. 457/12)
Hunyadi János Általános Iskola 7521 Kaposmérő, Hunyadi János u. 9-11. (hrsz. 457/14)
Kaposmérő-Kaposújlak Községek Körjegyzősége 7521 Kaposmérő, Hunyadi János u. 13.
(hrsz. 476)
Az Önkormányzat vállalja, hogy a saját forrás összegét a 2012. évi költségvetésében elkülöníti.

Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. január 6.
2.) Egyebek
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy jelenleg sem ismert még a Munkaügyi Központ programja a közfoglalkoztatás
tekintetében, ezért az üres dajka álláshelyek betöltését szükséges volna meghirdetni, hogy az
óvoda működésében ne okozzon problémát a létszám. Tájékoztatta a képviselő – testület tagjait,
hogy az álláshelyek meghirdetésre kerülnek, melyek után betöltésükről gondoskodik a
munkáltató. Az iskola létszámkeretét nem javasolta megemelni, a feladat közfoglalkoztatással
ellátható.
2/2012. (I.5.) Kt. határozat
Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hunyadi János ÁMK
iskolai intézményegység technikai személyzetének létszámkeretét nem növeli meg.

Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. január 6.
A polgármester megköszönte a képviselő-testület munkáját, az ülést bezárta.

k.m.f.

Simonné dr. Mészáros Renáta
körjegyző

Prukner Gábor
polgármester

Miovecz János
Képviselő, jegyzőkönyv-hitelesítő
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