10/2013. ÖKÜ
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-i
soron kívüli testületi ülésén.
Jelen vannak:

Lengyel György polgármester, Mórocz Lajos, Szemenyei Sándor és
Varga Pál települési képviselők.

Jelen van továbbá: dr. Mészáros Erzsébet kirendeltség-vezető,
Nagy Norbert WBS Rendszerház Kft. képviselője,
Kapuné Sin Anikó vezető-főtanácsos,
Skorka Pálné jkv. vezető.
Lengyel György: Köszöntöm a megjelenteket. Tájékoztatom a képviselőket, hogy
Pusztai Ádám képviselő betegség miatti távolmaradását bejelentette, a testületi ülés
határozatképes, a képviselő-testület ülését 15.00 órakor megnyitom. Jegyzőkönyv
hitelesítőkre kell javaslatot tenni. Javaslatom Szemenyei Sándor és Varga Pál
képviselőkre esik, melyet a testület 4 igen szavazattal, egyhangúan, elfogadott.
Javaslatot teszek a megtárgyalandó napirendi pontokra, melyet a Képviselő-testület az
alábbiak szerint fogadott el 4 igen szavazattal, egyhangúan:
Tárgy:

Előadó:

1. „Kardoskút Község közbiztonságának
javítása” elnevezésű BM pályázat

Lengyel György
polgármester

2. Bejelentések
Lengyel György: A soron kívüli testületi ülés megtartására azért került sor, mert
lehetőség van Kardoskút község közbiztonságának javítása érdekében pályázat
benyújtására, de a határidők miatt nem várhatjuk meg a következő soros testületi
ülést. Ez ok miatt szóban történt a testületi tagok meghívása, és szóban történik az
előterjesztés is.
2013. március 29-én kihirdetésre került a Belügyminiszter 8/2012. (III. 29.) BM
rendelete az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás
igénybevételének részletes szabályairól, amelynek keretében az alábbi fejlesztési
előirányzatokra nyújtható be pályázat:
 kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének,
felújításának támogatására,
 az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésének, felújításának
támogatására,
 közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására.
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A 3. célból megvalósítható Kardoskút közbiztonságának a növelését eredményező, egy
modern
térfigyelő-kamerás
rendszer
kiépítése.
Pályázni
a
települési
önkormányzatoknak lehet. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A
támogatás mértéke 100 %, esetünkben – adósságkonszolidációban nem részesültünk
– önerő nélküli. A támogatás összege bruttó 10 millió forint.
A pályázatok benyújtási határideje: 2013. május 2. az ebr42 információs rendszerben,
papír alapon 2013. május 3. Közreműködő Szervezet a Magyar Államkincstár Békés
Megyei Igazgatóság.
Támogatási döntés: 2013. július 1-ig a rendelkezésre álló előirányzat erejéig,
legkésőbb 2013. december 13-ig a maradvány és a döntéssel le nem kötött összeg
terhére. A pályázathoz csatolni kell a Képviselő-testület határozatát.
Kérem a képviselőket, hogy hallgassuk meg Nagy Norbertet a WBS Rendszerház Kft.
képviseletében, aki bemutatja a térfigyelő rendszert, annak működését.
Nagy Norbert: Tisztelettel köszöntöm a kedves jelenlevőket a WBS Rendszerház Kft.
képviseletében. Bajai székhelyű cég vagyunk, de az ország minden részén építkezünk,
szerelünk térfigyelő rendszereket. Személyes adatokat az adatvédelmi törvénynek
megfelelően rögzít, és nézhető vissza. Térfigyelő rendszert az önkormányzatnak saját
joga van kiépíteni. A biztonságtechnikai cégek személy és vagyonvédelmi törvény
alapján működtethetnek, de közterületen csak önkormányzatok.
A rendszerek fejlesztése abba az irányba haladt, hogy önműködő, rendszám leolvasó
módra alkalmasak legyenek.
Amit ajánlok a Képviselő-testületnek: 3 db rendszám felismerési ponttal rendelkezik,
melyet átfordítva térfigyelő kameraként is lehet használni.
Sikeres pályázattal országos rendszerünk részévé válhatnak. Pályázni önerő nélkül 100
%-os támogatottsággal lehet.
Lengyel György: Anyag feltöltéshez szükséges a testület döntése?
Mórocz Lajos: Helyileg központi helyen van?
Nagy Norbert: Külön előfizetést, infrastruktúrát nem igényel, helyileg kell egy központ.
Mórocz Lajos: Milyen idő-intervallumot tárol?
Nagy Norbert: Legszűkebb idő 5 nap. Informatikusként véleményem, korlátlan. Jogi
szemszögből illik betartani az 5-8 napot. Helyi rendeletben többet nem illik
meghatározni. Ki kell táblázni a településen, hogy kamerával megfigyelt terület.
Mórocz Lajos: A helyi kamerarendszerben tárolt adatokat bárki megnézheti, aki
hozzáfér?
Nagy Norbert: Kardoskút tulajdona a rendszer, zárt rendszer. A hozzáférésre jogosult
személyt szabályozni kell, helyi döntés, nem akárki férhet hozzá.
Lengyel György: Egy rendszer három rögzítővel a pályázat célja, 10 millió összegig. A
polgárőrséggel közösen célszerű dönteni a térfigyelő kamerák elhelyezéséről.
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Nagy Norbert: Vezeték nélküli megoldásra célszerű gondolni, elképzelhető a víztorony,
készítettem kalkulációt, bőven belefér.
Lengyel György: Nagyon részletes árajánlatot kaptunk, arról kell döntenünk, hogy
szeretnénk ezt megpályázni.
Mórocz Lajos: Hol lennének elhelyezve a kamerák?
Nagy Norbert: Meglévő oszlopon is lehet, pl villanykarókon. Fontos, hogy állandó
áramvételi lehetőséggel rendelkezzen, állandó lekötést kell biztosítani.
Mórocz Lajos: Rendszer leolvasás – térfigyelés: váltani kell közben?
Nagy Norbert: Gomblenyomással megoldható, kezelni kell a rendszert. A rendszerben
4 térfigyelő kamera van, melyből 3 képes rendszám leolvasására is.
Szemenyei Sándor: Kardoskút közbiztonságára kell figyelni, nem a rendszámleolvasás
legyen a fő cél.
Nagy Norbert: A rendszer képes a helyi gépjárműveket kiszűrni a rendszámok alapján.
Varga Pál: A térfigyelőt a park környékén célszerű elhelyezni, központi tere lesz a
településnek, ezzel a rendszerrel csak javítható a közbiztonság. Internet szolgáltatót
választani kell.
Nagy Norbert: Erre is fel vagyunk készülve.
Lengyel György: A pusztaközpont felőli kövesútról ugyan táblával ki vannak tiltva a
nehéz súlyú tehergépjárművek, a súlykorlátozást figyelmen kívül hagyják, ennek
ellenére sok kamion közlekedik, aminek hatására az út állaga igen romlik. Esetleg ilyen
célból is hasznos lehet a kamera.
Varga Pál: 100 %-os támogatottság:
- az önkormányzatnak pénzébe nem kerül,
- ha megvalósul, csak pozitív eredményt hozhat.
Esetleg a karbantartás, fenntartás kerül pénzbe.
Nagy Norbert: Alkalmanként szükséges a karbantartás, elenyésző költségekkel.
Lengyel György: Fotó dokumentálására is alkalmas?
Nagy Norbert: Beállítástól függ, milyen minőségű a rögzített anyag.
Ha ebben az évben nem is lesz eredményes a pályázat, jövőre is lehet pályázni
valószínű, esetleg más pályázati kiírás és történhet, illetve bérelni is lehet rendszereket.
A pályázattal nincs hosszú távú kötelezettség.
Lengyel György: Pontosan, aprólékosan kidolgozott árajánlatot is kaptunk, mely
9.989.938 forintról szól, 3 rendszámleolvasásra is alkalmas kamera és egy térfigyelő
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tartalommal. Mivel nincs több kérdés, hozzászólás, javaslat, felolvasom a határozati
javaslatot, kérem a testület tagjait, hogy kézfeltartással szavazzanak az elfogadása
mellett.
„…/2013. (IV. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes
önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás
igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III. 29,.)
BM rendelet keretében pályázatot kíván benyújtani „Kardoskút
Község közbiztonságának javítása” elnevezéssel.
A Képviselő-testület a bruttó 9.989.938.- Ft összköltségű
beruházáshoz a pályázat keretében bruttó 9.989.938,-Ft
összegű vissza nem térítendő támogatást igényel a 8/2013. (III.
29.) BM. rendelet 1. §. (4) bek. a) pontja alapján.
A Képviselő-testület vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló
beruházást a beruházás megvalósításától számított 5 évig az
eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre
vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – hasznosítja.
A
Képviselő-testület
felhatalmazza
Lengyel
György
polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2013. május 3.
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
109/2013. (IV. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó
fejlesztési támogatás igénybevételének részletes
szabályairól szóló 8/2013. (III. 29,.) BM rendelet
keretében pályázatot kíván benyújtani „Kardoskút
Község közbiztonságának javítása” elnevezéssel.
A Képviselő-testület a bruttó 9.989.938.- Ft
összköltségű beruházáshoz a pályázat keretében
bruttó 9.989.938,-Ft összegű vissza nem térítendő
támogatást igényel a 8/2013. (III. 29.) BM. rendelet
1. §. (4) bek. a) pontja alapján.
A Képviselő-testület vállalja, hogy a támogatásból
megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától
számított 5 évig az eredeti rendeltetésének
megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályos
jogszabályok betartásával – hasznosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Lengyel György
polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2013. május 3.
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Lengyel György: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a víztisztító konténer megérkezett,
a jövő héten várható a beüzemelése.
Lengyel György: Felolvassa Verasztó József TMKIT Kardoskúti tagintézményének
igazgatója által küldött levelét, az iskolánál elvégzendő hiányosságokról (fénymásolata
mellékelve).
Mórocz Lajos: Nincs gyakorlati óra, amelyiken egyes munkákat, - virágos kert
gyomlálása – a tanulók is elvégezhetnének?
Lengyel György: Blahó János főigazgató is javasolta, hogy fel lehetne eleveníteni ezt
is.
Szemenyei Sándor: Környezetismeret, illetve osztályfőnöki óra keretében is el lehetne
végezni.
Lengyel György: Tájékoztatja a képviselőket:
- Az Örökségvédelmi Hivatal eljárást indított a parkolók építési eljárásával
kapcsolatban. Nagy köszönettel tartozunk dr. Mészáros Erzsébet kirendeltségvezetőnek, mert precíz munkájának köszönhetően több ok miatt is
méltányossági eljárást kért és dicséretes, hogy megszüntették az eljárást.
- Megválasztása előtt – Gombkötő Lajos alpolgármester aláírta az önkormányzat
és intézményei villamos és villámvédelmének elvégzéséről a szerződést. A
munkák elvégzésre kerültek.
Varga Pál: A Kihívás Napjára beneveztünk, de a költségvetésbe nem lett betervezve
erre keret. Szeretnék 50 ezer forinttámogatást kérni. Ezen a napon egészségügyi
méréseket is végeznek az egészségház dolgozói, ehhez kellenek cukor- és
koleszterinméréshez szükséges tesztcsíkok. Ezek megvásárlásához kérném a
támogatást. A tesztcsíkok beszerzésére 37.000,- Ft szükséges.
dr. Mészáros Erzsébet: Valóban nincs tervezve ilyen címen. Testületi határozattal kell
dönteni, a költségvetési tartalék terhére lehet összeget megállapítani.
Lengyel György: Javaslom a kérelem támogatását. Aki egyetért azzal a határozati
javaslattal, hogy Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete összesen
87.000,- Ft-tal támogatja a Kihívás Napja rendezvényt, melyből 50 ezer forint
felhasználásáért – résztvevők jutalmazása, eszközök – Neller Borbála Tünde
művelődési ház igazgató felelős, 37.000,- Ft-ból pedig tesztcsíkok beszerzésére kerül
sor, a költségvetési tartalék terhére, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
110/2013. (IV. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
87.000,-Ft-tal támogatja a Kihívás Napja rendezvényt
5

a 2013. évi költségvetési tartalék terhére. A
támogatás felhasználása az alábbi bontásban
történhet:
 résztvevők jutalmazása, eszközök beszerzése
50.000,- Ft. Felhasználásáért felelős Neller
Borbála Tünde művelődési ház igazgató.
 az egészségügyi szűrésekhez /cukor-és
koleszterinszint mérés/ szükséges tesztcsíkok
beszerzési költségeire 37.000,- Ft.
Felelős:
Lengyel György polgármester
Határidő:
2013. május 22.
Lengyel György: Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, tisztelettel megköszöni
az aktív tanácskozást a nyílt ülést 15,45 órakor bezárja.
Kmft.

/ Lengyel György /
polgármester

/ dr. Mészáros Erzsébet /
kirendeltség-vezető
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

/ Szemenyei Sándor /
képviselő

/ Varga Pál /
képviselő
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