Felsılajos Község
Önkormányzata
II/59/6/2014.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve
2014. április 22.

Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya:

15/2014. (IV. 22.) ÖH

Térfigyelı rendszer kialakítása Felsılajoson pályázat
benyújtása
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Jegyzıkönyv

Készült: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. április 22-én 15.45 órakor
Lajosmizsén a Díszteremben megtartott rendkívüli Képviselı-testületi ülésérıl.
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Kun János alpolgármester, Majoros István, Czigány Lajos
képviselık. Makainé Antal Anikó képviselı jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésünkön. A
Képviselı-testület létszáma összesen 4 fı.
Tanácskozási joggal meghívottak:

dr. Balogh László jegyzı
Horváth Sándor pályázati referens

Jegyzıkönyvvezetı:

Terenyi Helga

Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai rendkívüli ülésünkön
megjelent. Megállapítom, hogy négy képviselı jelen van, így az ülés határozatképes. Makainé Antal
Anikó képviselı jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésünkön.
A meghívóban 1 napirendi pont szerepel, van-e esetleg valakinek más napirendre javaslata?
Amennyiben nincs, akkor kérem, aki így egyetért a napirendi ponttal, kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az
alábbi napirendi pontot fogadta el:

Napirend
1.

Fejlesztési támogatás igénybevétele térfigyelı rendszer kialakítására

Elıterjesztı
Juhász Gyula
polgármester

1. napirendi pont:
Fejlesztési támogatás igénybevétele térfigyelı rendszer kialakítására
Juhász Gyula polgármester: Errıl hoztunk már egyszer egy döntést, de akkor forráshiányra
hivatkozva nem kaptunk támogatást. Most nincs meghatározva felsı összeghatár a pályázati kiírásban,
így lehetıségünk lenne arra, hogy több kamerát is elhelyezzünk. Az ajánlat, amit bekértünk 18
kamerát tartalmaz, és 14.545.615.- Ft lenne a végösszeg. Most errıl kellene döntenünk, hogy ezt a
pályázatot beadjuk-e vagy sem. Horváth Sándor kollegánk már mindent elıkészített a pályázattal
kapcsolatosan. Én azt gondolom, hogy mindenképpen meg kellene próbálni. Kérdezem, hogy van-e
valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan?
Czigány Lajos képviselı: Ez 100 % támogatottságú pályázat?
Juhász Gyula polgármester: Igen. A kamerák helyét kellett meghatároznunk. A 18 kamerából kettı
a Faluház épületén lenne, kettı az iskolánál, lenne az óvodánál is, így csak 6-8 olyan lekötés lenne,
ahol bérleti díjat kellene fizetni. Az anyag rendelkezésre áll, így bármikor elküldhetı. Jól tudom, hogy
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni?
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Horváth Sándor pályázati referens: Igen, ez így van. Közbeszerzési tervet kell készíteni, mert ilyen
még nincs Felsılajosnak, és közbeszerzési eljárást kell kiírni. Nyertes pályázat esetén 2015. december
31-ig kell megvalósítani a beruházást.
Juhász Gyula polgármester: A közbeszerzési eljárás díja kb 500.000.- Ft lenne, de azt gondolom,
hogy ekkora beruházásnál ez vállalható költség. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata
ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a rendelet-tervezetet, kézfelemeléssel
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt - az alábbi rendeletet alkotta:

15/2014. (IV. 22.) ÖH
Térfigyelı rendszer kialakítása Felsılajoson
pályázat benyújtása
Határozat
1.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt
be a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló
28/2014. (IV. 1.) BM rendelet alapján igényelhetı támogatás elnyerésére Felsılajos község
térfigyelı rendszerének kialakítására.
2.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a
28/2014. (IV. 1.) BM rendelet mellékletében foglalt pályázati adatlap aláírására,
benyújtására, elektronikus rögzítésére, a pályázathoz szükséges dokumentumok
beszerzésére.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester
Határidı: 2014. április 22.

Juhász Gyula polgármester: Mivel több napirendi pontunk nincs, így a mai Képviselı-testületi ülést
16.15 órakor bezárom és nagyon köszönöm mindenkinek, aki el tudott jönni az ülésre.

kmf.

/Juhász Gyula sk./
polgármester

/dr. Balogh László sk./
jegyzı
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