JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30án ( kedden ) 16,30 –órakor tartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Községháza.
Jelen vannak: Fischer József polgármester
Hangyál Csaba
Suhaj Józsefné
települési képviselő
Továbbá:
Gálné Papp Erika jegyző megbízásából :
Horváth Jánosné igazgatási főelőadó , jegyzőkönyvvezető
Igazoltan távolmaradt: Fischerné Koncz Katalin
Zab Zsuzsanna települési képviselő.

Napirend előtt:
Fischer József polgármester :
Köszönti a képviselő-testület tagjait, s valamennyi megjelentet. Megállapítja, hogy
az ülés határozatképes, öt választott települési képviselőből három fő jelen van
,azt megnyitja.
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy Gálné Papp Erika jegyző a mai ülésen nem tud részt
venni egyéb elfoglaltsága miatt. Horváth Jánosné igazgatási főelőadót bízta meg azzal, hogy
az ülésen képviselje.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Hangyál Csaba

települési képviselőt.

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, s három igen szavazattal, tartózkodás
és ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv hitelesítésére Hangyál Csaba
települési
képviselőt megválasztotta.
Elmondja, hogy rendkívüli ülés összehívására azért került sor, mert meghívóban
szereplő napirendi pontban szereplő pályázat benyújtásának határideje 2013. április
30, s a pályázat benyújtásához a képviselő-testület döntésére, határozatára szükség
van.
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Javaslatot tesz az ülés napirendjére:

Napirend:
1./ Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósulása című pályázat benyújtása.
Előadó: Fischer József polgármester

A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangúan elfogadta.
1. napirend
Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósulása című pályázat
benyújtása.
A képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést és határozati
javaslatot áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a Közbiztonság növelését szolgáló
fejlesztések megvalósulása című pályázat benyújtására nyílt lehetőség.
E támogatást a települési önkormányzat a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztése
megvalósítása érdekében igényelheti.
Azt elmúlt években megnövekedett községünkben is a betörések, lopások száma. Az
elkövetők főleg más településekről érkeznek gépjárművekkel. A gépjárművek
rendszámának felismerésével segíteni tudnánk a járási rendőrség munkáját. A
közterületre kihelyezett kamerák az ott található intézmények védelmét szolgálnál. (
iskola, óvoda , művelődési ház, önkormányzati hivatal, orvosi rendelő) az esetleges
rongálások , betörések ellen. A településre négy helyen lehet gépjárművel behajtani,
ezekre az útszakaszokra elhelyezett kamerák az ott elhaladó járművek rendszámának
felismerését tennék lehetővé, akár éjszaka, vagy rossz látási viszonyok között is.
Betörés, vagy bármely egyéb bűncselekmény esetén vissza lehet nézni a felvételeket
és a rendszám azonosítás alapján azonosítani lehet az esetleges elkövetőket.
A közterületre kihelyezett 2 db térfigyelő kamera az intézmények védelmét
szolgálnák. Az így megvalósuló kamerarendszer növelné a lakosság biztonságérzetét,
és jelentősen megkönnyítené a rendőrség munkáját.
Javasolja, hogy nyújtsunk be pályázatot a térfigyelő kamerarendszer kialakítására.
A beszerzett árajánlatok alapján a beruházás összköltsége: 4.679.660.- Ft lenne.
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Azoknak a településeknek, akik nem részesültek a Magyarország 2012. évi központi
költségvetéséről szóló 2011.évi CLXXXVII. törvény 76/C §. ( 1 ) bekezdése szerinti
törlesztési célú támogatásban, vagy a Kvt. 72. §. (l)-(2) bekezdései alapján
adósságkonszolidációban, a fejlesztéshez szükséges összeg 100 %.-át támogatják.
A mi esetünkben a pályázat 100 %-os támogatottságú, tehát önerőt nem igényel.
Vissza nem térítendő támogatásról van szó, melynek maximális összege: 10.000.000.Ft.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy pályázat benyújtásával kapcsolatban mondják
el véleményüket, a határozati javaslatot vitassák meg és hozzák meg döntésüket!

Hozzászólás:
Hangyál Csaba települési képviselő:
Javasolja, hogy a pályázatot nyújtsuk be. A pályázat önerőt nem igényel, az
önkormányzatnak nem kerül pénzbe. Ha nyerünk , az mindenképpen jó lesz a
falunak.

A napirendi ponttal kapcsolatban

hozzászólás nem hangzott el.

Fischer József polgármester:

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Közbiztonság növelését szolgáló
fejlesztések megvalósulása című pályázat benyújtására vonatkozó
határozati
javaslatot fogadja el.
Kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
három igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 68/2013.
( IV. 30. ) számú határozata
Döntés az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési pályázat
beadásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő–testülete megtárgyalta a
polgármester előterjesztésében Döntés az egyes önkormányzati feladatokhoz
kapcsolódó fejlesztési pályázat beadásáról” című előterjesztést és az ügyben az
alábbi döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a település közbiztonságának
növelése érdekében a belügyminiszter 8/2013. (III.29.) számú rendeletében
szabályozott egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési vissza
nem térítendő támogatás - Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések
megvalósítása támogatás iránti pályázat benyújtását határozza el.
A pályázattal megvalósítandó fejlesztés helye: 2434 Hantos, Nagylóki út
mindkét vége, 2434 Hantos, Ady utca 6228-as út kereszteződése,2434 Hantos,
Hunyadi utca és 6228 –as út kereszteződése , Önkormányzat épülete előtti tér
(2434 Hantos, Nagylóki út 3.ingatlan) , az Általános Iskola előtti tér ( 2434
Hantos, Köztársaság tér 3.)
A beruházás összköltsége: 4.697.660- Ft azaz négymillió hatszázkilencvenhétezer
hatszázhatvan forint.
A beruházás költségvetésének forrás összetétele:
egyes önkormányzati feladatokhoz
kapcsolódó fejlesztési vissza nem
térítendő támogatás
Saját forrás, önerő:
Összesen:

4.697.660.-Ft
0.- Ft
4.697.660.- Ft

A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a Magyarország 2012. évi
központi költségvetéséről szóló 2011.évi CLXXXVII. törvény 76/C §. ( 1 )
bekezdése szerinti törlesztési célú támogatásban, vagy a Kvt. 72. §. (l)-(2)
bekezdései alapján adósságkonszolidációban nem részesült, ezért
a
fejlesztéshez szükséges összeg 100 %.-ában jogosult támogatásra.
A képviselő-testület a pályázat beadásához nyilatkozik, hogy
•

•

Belügyminiszter 8/2013. (III.29.) BM rendeletében rögzített célok
tekintetében az európai unió által társfinanszírozott pályázati rendszer
keretében támogatásba nem részesült továbbá
a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától
számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre
vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával- hasznosítja, a feladat ellátási
helyet nem szünteti meg és nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem
a
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•

állami fenntartó részére kivéve, ha – települési önkormányzati rendeleten
kívüli- jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény fenntartója
mivel nem építési beruházásról van szó , így az Önkormányzat számára nem
releváns, hogy a beruházás megvalósítása során a támogatási összeg 5%-ának
mértékéig
határozott idejű közfoglalkoztatottat alkalmazzon, a
közfoglalkoztatottak alkalmazásáról a Fejér Megyei Kormányhivatal
Sárbogárdi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Központjával egyeztessen.

A Képviselő-testület felhatalmazza és utasítja a polgármestert, hogy a település
közbiztonságának növelése érdekében a belügyminiszter 8/2013. (III.29.)
számú rendeletében szabályozott egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó
fejlesztési vissza nem térítendő támogatás „ a közbiztonságot növelését szolgáló
fejlesztések megvalósítása” jogcímű támogatás iránti pályázatot nyújtsa be, a
pályázattal kapcsolatos további szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2013. május 2.

A képviselő-testületi ülésen további kérdés, bejelentés nem hangzott el.
Fischer József polgármester:

Megköszönte a megjelenést , s az ülést 17,00 órakor bezárta.

K.m.f.
Fischer József
polgármester

Gálné Papp Erika
jegyző
megbízásából:
Horváth Jánosné
igazgatási főelőadó

/ : Hangyál Csaba :/
jkv. hitelesítő

