Jakabszállás Község Onkormányzata
Képviselő-testülete
ülésének
jegyzőkönyve

8/2014. április 18.

Jegyzőkönyv
Készült: Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. április 18án 07.30 órakor megtartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.
Jelen vannak: Bukovszki Sándorné, Dolog Ernő, Kocsis István,
Konfár János,
Tánczos László képviselők és Szabó Mihály polgármester.
Meghívottak: Hegedűs Gáborné cimzetes főjegyző,
Jegyzőkönyvvezetö: Miklovicsné Faragó Rózsa.
Szabó Mihály polgármester köszönti a megje)enteket és megáll
apitja, hogy 6 fő
képviselő van jelen, így az ülés határozatképes, azt megnyítja.
Jegyzőkönyvvezetönek
egyhangúlag elfogad.

Miklovicsné Faragó

Rózsát Javasolja,

akit a testület

Szabó Mihály megkérdezi, hogy az előterjesztett napirenddel kapcso
latban van-e
hozzászólás, észrevétel, kiegészítés.
Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt, javasolja a Képvis
elő-testületnek a
meghívóban szereplő napirendet tárgyalásra.

Napirendi pont:
1. Jakabszállás, Csáki u. 2. 389. hrsz. ingatlanon lévő régi viztoro
ny helyi
védettségéről szándéknyilatkozat kiadása.
Előadó: Hegedűs Gáborné cimzetes főjegyző.
2. Pályázat benyújtása térfigyelő kamerarendszer kiépítésére.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.
3. Egyéb bejelentések, interpellációk.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester.
Szabó Mihály ismerteti, hogy a „Kiskőrös és Térsége Ivóviz
minöség-javitó
Önkormányzati Társulás beruházásának keretében Jakabszá
llás község önálló
vizellátó rendszerének kialakitása FIDIC sárgakönyv szerint tárgyú
projekt

keretében bontásra kerülne, mellyel szemben az önkormányzat a felújítását kivánja
megvalósítani, és erről a Képviselő-testület jóváhagyó döntése szükséges.
Bukovszki Sándorné megkérdezi, hogyha a felújítás szükséges, akkor abból lesz-e
probléma, ha műemlékké nyilvánitják az építményt.
Hegedűs Gáborné Javasolja szakemberek bevonását, mint a településrendezési
tervnél.
Tánczos László elmondja, hogy a műemlékhez elég kevés köze van annak az
épületnek. Véleménye szerint figyelembe kell venni, hogyha felújításra kerül, akkor
annak a karbantartásáról is gondoskodni kell az elkövetkezendő 10-50-1 00 évben.
Erdemes-e felvállalni ezt a kötelezettséget? A faluképet nem befolyásolja akkora
mértékben, hogy feltétlenül megmaradjon.
Szabó Mihály elmondja, hogy az egész beruházási anyagot jóváhagyta a Képviselő
testület, de 1 évig húzódott a beruházás és Pesten a minisztériumban vannak a
tervek.
Bukovszki Sándorné véleménye szerint, ami évekig elhúzódik, arra nem mindig
emlékszik mindenki azonnal, és javasolja, hogy amikor konkretizáládik a helyzet,
akkor döntsön a testület.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat ás tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
21/2014. (IV. 18.) határozata
Jakabszállás, Csáki u. 2. 389. hrsz. ingatlanon lévő régi viztorony helyi védettségéről
szándéknyilatkozat kiadása.
Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014.
április 28-aj Képviselő-testületi ülésén dönt a Jakabszállás,
Csáki u. 2. 389. hrsz. ingatlanon lévő régi viztorony helyi
védettségére vonatkozó szándéknyilatkozat kiadásáról.

2. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester.
Szabó Mihály ismerteti a Pályázat benyújtása térfigyelő kamerarendszer kiépítésére
28/2014. (IV.01.) EM rendelete alapján című előterjesztést.
Huszár Attila Zsolt elmondja, hogy változott a szabályozás az elmúlt évhez képest.
A tervek szerint fix telepítésű kamerarendszer lenne kiépítve, ami minden irányt
befogna. A térfigyelő rendszer kiépítéséhez 13 db fix és 3 db rendszám felismerő
kamera szükséges. A térűgyelő kamerák helyének meghatározásakor a
bűnmegelőzési szempontból kiemelt helyszíneket és objektumokat tartották szem
előtt, figyelembe véve a megvalósitáshoz szükséges műszaki és előírt
biztonságtechnikai paramétereket, valamint költségtakarékosságot. A 16 db
kamerával megfigyelhető az összes őnkormányzati intézmény (Pl. óvoda, iskola,
bölcsőde stb.), az érkező és távozó járműforgalom, a takarékszövetkezet, a

bankautomata, a posta, a sportpálya, a köztemető, a közpark, az üzletek, a
vendéglátóhelyek, a templom, a benzinkút és az ipari létesítmények.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2212014. (IV. 18.) határozata
Pályázat benyújtása térfigyelő
kamerarendszer kiépítésére.
1. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be a 28/2014. (lvi.) BM rendelet alapján
térfigyelő kamerarendszer kiépítésére.
2. Az igényelendő támogatás összege 9.983.280,- Ft, melyhez
saját forrás biztosítása nem szükséges, mivel a támogatás a
beruházáshoz szükséges összeg 100%-áig igényelhető.
3. Jakabszállás Község Önkormányzata vállalja, hogy a
támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás
megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének
a működtetésre vonatkozó hatályos
megfelelően
jogszabályok betartásával fogja használni.
4. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
tudomásul veszi, hogy a beruházással létrehozott vagyon a
támogatási szerződésben meghatározott időpontig csak a
támogató előzetes jóváhagyásával idegenithető el, adható
bérbe vagy más használatába, illetve terhelhető meg. A helyi
önkormányzatokért felelős miniszter engedélyével történt
elidegenítés esetén Jakabszállás Község Önkormányzata a
3. pont szerinti rendeltetésszerű használatot biztosítja.
Mihály
felhatalmazza
Szabó
Képviselő-testület
5. A
polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be és a szükséges
nyilatkozatokat tegye meg.
—

—

Bejelentés:
Dolog Ernő az iskola épülete előtti betonozási munkákhoz kér segítséget. Elmondja,
hogy a Köznevelési Tanácsban az Önkormányzat delegálására Cígányné Pál
Teréziát terjesztik fel.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, Szabó Mihály megköszöni a megjelenést és a
rendkívüli testületi ülést bezárja.
Kmfl.

Szabó Mihály
polgármester

/

Hegedűs Gáborné
címzetes főjegyző

Jakabszállás Község Polgármestere
6078. Jakabszállás, Petőű Sándor u. 14.
76/581-800. Fax: 76/581-802
0620/3234-031
e-mail: hivataljakabszallas.hu

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. április 18-án (pénteken) 07.30 órai kezdettel
rendkivűli képviselő-testületi ülést tart a Polgármesteri Hivatal
tanácskozó termében, melyre meghivom.

Napirendi pontok:

1. Jakabszállás. Csáki u. 2. 389. hrsz. ingatlanori tévő régi víztorony helyi védettségéről
szándéknyilatkozat kiadása.
Előadó: Hegedűs Gáborné cimzetes fZíjegyző.
2. Pályázat benyújtása térflgyelő kamerarendszer kiépítésére.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

3. Egyéb bejelentések, interpellációk.
Jakabszállás, 2014. április 14.

Kézbesítési ív
a 2014. április 18-aj rendkívüli Képviselő-testületi ülésre

Név
Bukovszki Sándomé
Cigányné Pál Terézia
Dolog Ernő
Kocsis István
Konfár János
Tánczos László
Szabó Mihály

Átvétel időpontja
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Jakabszállás, 2014. április 15.
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JELENLÉTI ÍV
Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. április 18-án 07.30 órakor tartandó rendkívüli ülésére

1.

Bukovszki Sándorné

2.

Cigányné Pál Terézia

3.

Dolog Ernő

4.

Kocsis István

5.

Konfár János

6.

Tánczos László

7.

Szabó Mihály polgármester
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MEGHiVOTTAK:
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Hegedűs Gáborné cimzetes főegyző
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ELŐZETES NYILATKOZAT

Alulírott Szabó Mihály, mint Jakabszállás község polgármestere ezúton nyilatkozom, hogy a
Jakabszállás hrsz. 389 alatt található vízmű területen lévő régi víztornyot helyi védettségűvé kívánjuk
nyilvánítani.
A víztorony a „Kiskőrös és Térsége ivávízminőség-javító Önkormányzati Társulás beruházásónak
keretében Jakabszállás község önólló vizellátá rendszerének kialakítása FlDlCsárgo könyv szerint”
tárgyú projekt keretében bontásra kerülne, mellyel szemben az önkormányzat a felújítását kívánja
megvalósítani.
Jelen nyilatkozata képviselő testület jóváhagyó döntésével válik véglegessé.

Jakabszállás, 2014.04.15.

Szabó Mihály
polgármester

Jakabszállás Község Polgármestere
6078 Jakabszállás, Petöfi Sándor u. 14.
76/58l-80O Fax: 76/581-802
0620/3234-031
e-mail: hivataUjakabszallas.hu

Előterj esztés
a Képviselő-testület 2014. április 18-aj rendkívüli ülésének
2. napirendi pontjához
Tár2v: Térfgyelő kamerarendszer kiépítésére pályázat benyújtása.

Tisztelt Képviselő-testület!
A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014.
(lvi.) BM rendelet alapján a települési önkormányzat vissza nem térítendő támogatást
igényelhet térflgvelö kamerarendszerek kiépítéséhez. ha a beruházás közbiztonsági
szempontból különösen indokolt, és az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi
statisztika alapján a rendőri eljárásban regisztrátt bűncselekmények száma a megelőző évhez
képest csökkenést nem mutatott vagy a beruházás eredményeként a regisztrált
bűncselekmények számának számottevő csökkenése várható.
A támogatás a beruházáshoz szükséges összeg l00%-áig igényelhető.
Támogatási kérelmet nyújthat be az a települési önkormányzat is, amely korábban benyújtott
önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó Fejlesztési támogatás iránti igényt térflgyelő
kamerarendszer kiépítéséhez, bővítéséhez, de támogatást nem kapott.
A támogatás felhasználására irányuló tevékenység az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 87.
(1) bekezdése szerinti
beruházásnak minősül. A miniszter engedélyével történt elidegenítés esetén a
kedvezményezettnek az alábbi bekezdés szerinti rendeltetésszerű használatot biztosítani kell.
A kedvezményezettnek a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításátó)
számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően a működtetésre vonatkozó hatályos
jogszabályok betartásával kell használnia.
—

—

2013-ban Önkormányzatunk a 8/2013. (III. 29.) BM rendelet alapján pályázott térfigyelő
kamerarendszer kiépítésére, azonban forráshiány miatt támogatásban nem részesült. Ehhez a
pályázathoz szakemberek megtervezték a térflgyelő kamerák elhelyezési helyszíneit, mely
helyszíneket az idei felülvizsgálat is megfelelőnek talált.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy idén is támogassa a pályázat benyújtását térfigyelő
kamerarendszer kiépítésére, és a szükséges határozatot hozza meg.

Határozati javaslat:
Jakabszállás KözséE Önkormányzata Képviselő-testülete
../2014. (IV.18.) határozata
Pályázat benyújtása térflgyelő kamerarendszer kiépítésére

1. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
28/2014. (IV.1.) BM rendelet alapján térfgyelő kamerarendszer kiépítésére.
2. Az igényelendő támogatás összege 9.983.280,- Ft, melyhez saját forrás biztosítása
nem szükséges, mivel a támogatás a beruházáshoz szükséges összeg I 00%-áig
igényelhető.
3. Jakabszállás Község Önkormányzata vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló
beruházást a beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének
megfelelően a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával fogja
használni.
4. Jakabszállás Község Onkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a
beruházással létrehozott vagyon a támogatási szerződésben meghatározott időpontig
csak a támogató előzetes jóváhagyásával idegeníthető el, adható bérbe vagy más
használatába, illetve terhelhető meg. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter
engedélyével történt elidegenítés esetén Jakabszállás Község Önkormányzata a 3. pont
szerinti rendeltetésszerű használatot biztosítja.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó Mihály polgármestert, hogy a pályázatot
nyújtsa be és a szükséges nyilatkozatokat tegye meg.
—

—

Határidő: 2014.04.23.
Felelős: polgármester
A döntés elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Jakabszállás, 2014. április 14.

S abó Mihály
polgármester

‘

