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Napirend előtt:
Fischer József polgármester:
Szeretettel köszöntök mindenkit.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, öt választott települési képviselőből négy fő jelen
van. Egy fő települési képviselő, Kertész Mihály egyéb elfoglaltsága miatt nem tud az ülésen
részt venni.
Tájékoztatja a képviselő-testületet és a meghívottakat, hogy Simon János a Fejér Megyei
Kormányhivatal Sárbogárdi Járási Hivatala vezetője jelezte, hogy egyéb elfoglaltságuk miatt
nem tudnak a mai ülésen részt venni.
Az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja megválasztani Bódi Zoltán települési képviselőt.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, és a képviselő-testület a jelenlévő négy települési
képviselő szavazásával négy igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
döntést hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
84/2015.(IV.23.) számú határozata
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 23-án 15.30 órakor
kezdődő rendkívüli nyilvános üléséről készülő jegyzőkönyvének jegyzőkönyv hitelesítő
személyének megválasztásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatára a 2015.
június 23-án 15.30 perckor kezdődő rendkívüli nyilvános üléséről készülő
jegyzőkönyvének jegyzőkönyv hitelesítőjéül Bódi Zoltán települési képviselőt válassza
meg.
Fischer József polgármester:
A napirendi pontokkal kapcsolatos anyagot mindenki e-mailben kapta meg, hiszen minden
képviselő számára beszereztünk egy laptopot, melyet már át is vehetett minden képviselőnk.
Ezúton köszönjük az Önkormányzatnak, jegyzőasszonynak és mindenkinek, aki a
beszerzésben segédkezett.
A kiküldött meghívóhoz képest egy módosítást szeretnék javasolni.
Szeretnék egy 2./ napirendi pontot is felvenni a napirendi pontok közé.
E napirendi pont keretében a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések
támogatásáról szóló 28/2014.(IV.01.) BM . rendelet alapján elnyert vissza nem térítendő
támogatásból térfigyelő kamerarendszer bővítését, kiépítését végző kivitelező kiválasztásáról
lenne szó.
A bővítésre 3.138.454,- Ft áll rendelkezésre. A bővítésnek az idei évben meg kell valósulnia.
Ahhoz pedig, hogy a különböző engedélyeket megkérhessük az E.on-tól, ki kellene
választanunk a kivitelezőt.
Ezzel a választással nem szerettem volna még további két-három hetet várni, hogy a
vállalkozók esetleges leállása miatt kicsússzunk a határidőből.
Kérdezi, hogy van-e valakinek más javaslata?
A napirenddel kapcsolatban más javaslat nem hangzott el.
A képviselő-testület a javasolt napirenddel kapcsolatban a jelenlévő négy képviselő
szavazásával négy igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
85/2015.(VI.23.) számú határozata
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 23-án 15.30 órakor
kezdődő nyilvános ülésének napirendi pontjai elfogadásáról
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatára a 2015.
június 23-án tartandó rendkívüli nyilvános ülésének napirendi pontjait a kiküldött
meghívóban szerepeltekhez képest a 2./ napirendi pont felvételével: „2./ Döntés a
közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló
28/2014.(IV.01.) BM. rendelet alapján elnyert vissza nem térítendő támogatásból
térfigyelő kamerarendszer bővítését, kiépítését végző kivitelező kiválasztásáról”
jóváhagyja és az ülés napirendi pontjait ennek megfelelően az alábbiak szerint
tárgyalja:
1./ Döntés „az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című
támogatásra kiírt pályázaton való részvételről szóló 80/2015. (VI.04.) számú határozata
módosításáról
Előadó: Fischer József polgármester
2./ Döntés a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról
szóló 28/2014.(IV.01.) BM. rendelet alapján elnyert vissza nem térítendő támogatásból
térfigyelő kamerarendszer bővítését, kiépítését végző kivitelező kiválasztásáról
Előadó: Fischer József polgármester
Határidő: azonnal
Felelős: Fischer József polgármester
Ezt követően a képviselő-testület rátér az 1.) napirendi pont tárgyalására.
1. napirend
Döntés „az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című
támogatásra kiírt pályázaton való részvételről szóló 80/2015.(VI.04.) számú határozata
módosításáról
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést és a határozati javaslatot áttanulmányozás végett
elektronikus úton megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Az ok, amiért ma össze kellett gyűlnünk, az a korábbi képviselő-testületi ülésen megszavazott
belterületi utak javítását célzó „az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása” című támogatásra kiírt pályázaton való részvételről szóló határozatunkkal
kapcsolatos.
Sajnos a Magyar Államkincstártól visszajeleztek, hogy nem tudják a pályázatunkat befogadni.
Konkrétan ugyan nem volt kiemelve a pályázati kiírásban, de azokra az utakra, amelyeknek
nincs szilárd aszfalt burkolatú alapja, ezt a pályázatot nem lehet benyújtani.
Nem mi vagyunk az egyetlen olyan település, amelynek módosítania kell a pályázatán.
Elárulták, hogy a megyében is sok ilyen település akadt, köztük mi és a szomszédos település
Nagylók is.
A szerencse az, hogy nem elutasítottak minket, hanem lehetőséget kaptunk, hogy hiánypótlás
keretében egy teljesen új pályázatot nyújtsunk be.
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A kollegákkal azonnal elkezdtük felmérni, hogy melyek azok az útszakaszok, amelyek
beleférnének a pályázatba.
Négy útszakaszt találtunk, amely a pályázat keretében megújulhatna, ezek pedig a Rákóczi
utcának, illetve a Hunyadi utcának az adósságkonszolidációból kapott összeg felhasználása
után kimaradt része. Ezzel befejezésre kerülnének a tavaly kimaradt munkálatok, mint például
a padka befejezése, illetve a kátyúk felszámolása.
A sort folytatná a Kossuth utca befejezetlen része, amely a korábbi pályázatokból kimaradt,
mert már nem tellett rá, ez egy 154 méter hosszúságú, és 3 méter szélességű szakasz.
A sort pedig a Dózsa utca Nagylóki utca felőli 300 méteres szakasza zárná, amely majdnem
az Ady Endre utca torkolatáig érne el.
Bódi Zoltán települési képviselő:
Ezek szerint marad ki belőle valamennyi?
Fischer József polgármester:
Igen, egy kis szakasz fog kimaradni belőle.
Félreértés ne essék, ha nyerünk a pályázaton, a képviselő-testület dönthet úgy, amire volt már
példa, hogy kipótolja az elnyert összeget, azért, hogy az út teljesen be legyen fejezve.
Viszont a 15.000.000,- Ft-ba ezek a szakaszok férnek bele.
A korábbi határozathoz képest így módosulnak a helyrajzi számok, illetve a beruházás
költsége is, amely így 14.963.394,-Ft lenne. Ebbe beletartozik az is, hogy részünkről módosul
az önerő mértéke is, amely 2.244.509,- Ft lenne. A korábbi határozatunkhoz képest 23.000,FT a különbség.
Azt mondom, hogy egy ilyen lehetőséget nem szabad hagyni elveszni.
Az sem titok, hogy vannak olyan települések, amelyek az útfelújítás helyett mindezek után
inkább járdafelújításba fognak bele.
Bízom benne, hogy ha sikerül ezt a pályázatot elnyernünk, akkor az adósságkonszolidáció
keretében ígért további 10.000.000,- Ft-ot Hantos-telep útjára tudjuk majd fordítani, így közel
100 százalékosan aszfaltozottak lesznek Hantos település belterületi útjai.
Én mindenképpen javaslom a képviselő-testületnek, hogy nyújtsuk be ezt a pályázatot, adjuk
meg az esélyt.
Ezek lennének azok az útszakaszok, amelyeket fel tudtunk mérni, illetve amelyeknek az
aszfaltozása a fontossági sorrendben elől állnak, ezekre kellene fordítani.
A pályázat elbírálása után, ha nyertünk, dönthetünk úgy, hogy az elnyert összeget kiegészítjük
és megbízzuk a kiválasztott vállalkozót, hogy mérje fel a kimaradt útszakaszt.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Ez a döntés körülbelül mikorra várható? Július végére?
Fischer József polgármester:
Igen, körülbelül július 30 a várható döntés ideje. Augusztusban már biztosan tudni fogjuk,
hegy nyert-e a pályázat.
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Az sem titok, hogy hamár itt lesz egy csapat szeretném megkérdezni őket, hogy a bitumenes
focipálya repedéseivel mit kezdhetnénk, ugyanis az balesetveszélyes is lehet, ha kizöldell a fű
a repedésekből. Ez persze csak egy későbbi terv, de ha itt van egy profi csapat, akkor
előzetesen lehet már velük egyeztetni.
Elmondanám mégegyszer, hogy az Államkincstárban dolgozó hölgyek nagyon rendesek
voltak, hogy felhívták a figyelmünket arra, hogy köves utakra ezt a pályázatot nem lehet
benyújtani, és felnyitották nekünk az ebr42 rendszerben a pályázatunkat, hogy
módosíthassunk rajta.
Bódi Zoltán települési képviselő:
Jó esélyünk van a pályázat elnyerésére egyébként?
Fischer József polgármester:
Én azt mondanám, hogy igen.
Sajnos jó pár település is ki fog esni ezen új információ miatt, mert nem tudják ilyen
hirtelenséggel a pályázatukat módosítani.
Sajnos megmagyarázhatatlan, hogy miért adnak pénzt a régi kátyús utak felújítására, és amire
tényleg kellene, vagyis a nagyon rossz állapotban lévő utakra miért nem.
Koncz Ferenc települési képviselő:
A pályázatba nem fér bele az óvoda mögötti út, ami az iskola felé megy?
Fischer József polgármester:
Sajnos az sem, mert annak sincs aszfaltos alapja.
A lényeg, hogy az útnak szilárd burkolata kell legyen, tehát egy már meglévő út felújítására
van lehetőség.
Az lehetséges, hogy felméretjük azt az utat is, hogy mennyibe kerülne. Ahány cég, annyi féle
árral dolgoznak. A mai napig keresnek meg a vállalkozók az ajánlataikkal.
Én ugyanattól a cégtől kértem az árajánlatot, amely tavaly is itt dolgozott, ők a
legrugalmasabbak.
A módosításra, ha úgy dönt a képviselő-testület, holnapig kaptunk határidőt, tehát a holnapi
nap folyamán kell elektronikusan feltölteni, és utána postára is kell adni, ahogyan azt a
korábbi pályázattal is megtettük.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Döntés „az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása” című támogatásra kiírt pályázaton való részvételről szóló
80/2015.(VI.04.) számú határozata módosításáról szóló határozati javaslatot fogadja el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a Döntés „az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása” című támogatásra kiírt pályázaton való részvételről szóló 80/2015.(VI.04.)
számú határozata módosításáról szóló határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel
szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban négy települési képviselő szavazásával
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 86/2015. (VI.23.) számú
határozata
Döntés kötelező önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázatainak
benyújtásról szóló 80/2015. (VI.04.) számú határozata módosításáról
Hantos Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a ’ Döntés „az
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című
támogatására kiírt pályázaton való részvételről szóló 80/2015. (VI.04.) számú
határozata módosításáról ” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést
hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Döntés „az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című támogatására kiírt
pályázaton való részvételről szóló 80/2015. (VI.04.) számú határozata 1. pontját
az alábbiak szerint módosítja:
„1. Hantos Községi Önkormányzata a Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont ac) pont
szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázati célra
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcímre támogatási igényt nyújt be a
2434 Hantos, Rákóczi utca 38.szám és Rákóczi utca 62. szám közötti (
hantosi ingatlan- nyilvántartásban 66 hrsz-ú) 275 fm hosszúságú szakasza ,
továbbá
Hunyadi utca 9.szám - 21.szám közötti ( hantosi ingatlan- nyilvántartásban
276 hrsz-ú) 154 fm hosszúságú szakasza,
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Kossuth utca 53.szám – 65. szám közötti ( hantosi ingatlan- nyilvántartásban
154 hrsz-ú) 154 fm hosszúságú szakasza
valamint
Dózsa utca ( hantosi ingatlan-nyilvántartásban: 24/1 hrsz-ú) Nagylóki út
kereszteződéstől 300 fm hosszúságú szakasza
összesen 883 fm hosszú szakaszának felújítására az alábbi pénzügyi
feltételekkel:
•

A beruházás teljes költsége: bruttó 14.963.394.- Ft azaz tizennégymilliókilencszázhatvanháromezer. háromszázkilencvennégy forint

•

Támogatással igényelhető összeg ( a beruházás teljes költségének 85 %-a)
: 12.718..885.- Ft azaz tizenkettőmillió- hétszáztizennyolcezernyolcszáznyolcvanöt forint

•

Szükséges önerő ( a beruházás teljes költségének 15 %-a):
2.244.509,-Ft azaz kettőmillió- kettőszáznegyvennégyezer- ötszázkilenc
forint.”

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Döntés „az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című támogatására kiírt
pályázaton való részvételről szóló 80/2015. (VI.04.) számú határozata 2. pontját
az alábbiak szerint módosítja:
„ 2. Hantos Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges
2.244.509.-Ft azaz kettőmillió- kettőszáznegyvennégyezer- ötszázkilenc forint
összegű önerőt a 2015. évi költségvetésben az általános tartalék terhére biztosítja.”
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Döntés „az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című támogatására kiírt
pályázaton való részvételről szóló 80/2015. (VI.04.) számú határozata többi
pontját változatlan formában fenntartja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyben a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: haladéktalanul

Ezt követően a képviselő-testület rátér a 2.) napirendi pont tárgyalására.
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2. napirend
Döntés a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról
szóló 28/2014.(IV.01.) BM . rendelet alapján elnyert vissza nem térítendő támogatásból
térfigyelő kamerarendszer bővítését, kiépítését végző kivitelező kiválasztásáról
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést és mellékleteit, a határozati javaslatot
áttanulmányozás végett elektronikus úton megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Az előzetesen elmondottakhoz annyit tennék még hozzá, hogy 2014-ben egy
Belügyminisztériumi pályázat keretében kaptunk lehetőséget egy kamerás bővítésre. Ennek a
pénzügyi lebonyolítására 3.138.454,- Ft-os összeg felhasználására, az év végéig, vagyis
december 31-ig van lehetőség.
Ennek a pályázatnak volt az előzménye, illetve követelménye a polgárőrség megalakítása,
vagy közterület-felügyelet alkalmazása, ami sokkal bonyolultabb. Éppen ezért kezdtünk bele
az első lehetőségbe, vagyis a polgárőrség megalakításába.
Korábban már beszéltünk arról, hogy a közterület-felügyelők alkalmazása mennyire
bonyolult és költséges tud lenni, meg kellene találni a megfelelő embert, majd őt
köztisztviselőként kellene alkalmazni. Tehát nem egy egyszerű dologról lenne szó.
Bízom benne, hogy most már a javításokkal beküldött papírokkal kapcsolatban, amit a
Cégbíróság befogadott, nem találnak kivetnivalót, és végre bejegyzik a polgárőrségünket.
Ezt követően már a tagokon múlik, hogy hogyan is látják el a tevékenységüket.
Visszatérve a kivitelezéshez, el kell mondjam tapasztalatból egy korábbi pályázat kapcsán,
hogy a szükséges engedélyek megkérése, amelyeket az E.on-tól kell megkérjünk, mind időbe
telik. A szükséges háttérmunkákat elvégeztük, felkészültünk, hogy melyik oszlopra milyen
kamerát szeretnénk majd elhelyezni.
A végső elképzelés, hogy Hantos-telepen a kereszteződésnél kettő darab kamerát helyeznénk
el. A Dózsa utcánál lévő kis köz kamerával való bevédése nem közvetlenül mellette történne,
mivel egy szakemberrel kimentünk, és azt mondta, hogy egy oszloppal arrébb kellene tenni a
kamerát, mert onnan jobban belátná a szükséges területet.
Kerülne kamera továbbá a Simon Kft telephelye elé, amely a földes úton való közlekedést
figyelné.
Egy másik kamera a Tejcsarnokkal szemben lévő Nagylóki útra beérő földes út, vagyis a régi
szeméttelep felől való beközlekedést figyelné. Így szinte az összes lehetőség, amelyen földes
útról be lehet jönni a településre, védve lenne.
Kerülne kamara továbbá a Posta előtti szakaszra, amely a Faház körüli területre is rálátna,
illetve kerülne kettő darab kamera a parkba a játszótér, kiülő, kemence védelmére.
Én azt mondom, hogy ezekkel a kamerákkal már a település összes frekventált helye be lenne
védve.
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Árajánlatból összesen kettő darab érkezett, nem ma, hanem már korábban.
Én azért javasoltam, hogy tárgyaljuk meg ezt a napirendi pontot ma, és hozzunk döntést, hogy
a munkálatokat minél előbb el tudjuk kezdeni.
Mire az engedélyek ugyanis megérkeznek, lesz már augusztus vége, szeptember, és nem
szeretném, hogy belecsússzunk a rossz időbe, ezzel pedig kicsússzunk a határidőből, az
elnyert összeget pedig vissza kelljen adni, mivel elég nagy összegről van szó, hiszen
3.138.454,- Ft-ról beszélünk.
Az előterjesztésbe bele írtam, hogy kettő darab beérkezett árajánlat van. Az egyik a Veres
Security Kft.-től, egy pécsi cégtől, a másik pedig a B&B Safeguarding Kft-től.
A B&B Safeguarding Kft. már dolgozott velünk egy Leaderes pályázat kapcsán, viszont a
Veres Security Kft munkáját is láttam már. A Simon Kft telephelyén szereltek fel egy teljesen
más feladatokat ellátó kamerás megfigyelő rendszert. Semmi problémám nincs velük, nem is
tudnék, és nem is akarok róluk rosszat mondani.
Ami miatt én a másik céget javaslom, az, hogy egy ilyen kis településnek, mint a miénk, ha
van egy őrző-védő kamerás megfigyelő rendszere, annak a szervízelése, karbantartása,
koordinálása jobb, ha egy kézben van. Így az a szakember, aki felszerelte, az egész rendszerre
rálát, és tudja jelezni, ha valami probléma adódik.
Ezért is javaslom, hogy a korábban itt dolgozó B&B Safeguarding Kft-t válasszuk, illetve
akkor nem merülhet fel az az eshetőség, hogy a két vállalkozó mutogat egymásra, hogy
melyik kamera kihez tartozik, ki szerelte fel. Sőt több, mint valószínű, hogy egymással nem is
kompatibilisek a két cég kamerái.
Én úgy látom, hogy az a jó, ha egy kézben van az egész rendszer, ugyanolyan minőségű
kamerákkal.
A Kivitelezési szerződés tervezet az csak most az ülés előtt érkezett meg, azt e-mail
formájában mindenki megkapta. Elképzelhető, hogy vannak olyan pontjai, amelyeket át
kellene beszélnünk, mint például a kivitelezés ütemezése vagy az utalások teljesítése.
Én annyival kiegészíteném, hogy a munkálatokhoz szükséges összeg már tavaly óta a
rendelkezésünkre áll, a számlánkon elkülönítetten kezelve.
Ahhoz, hogy a kivitelező a munkálatok meg tudja kezdeni, egy bizonyos összegre szüksége
van, melyet lekérhet.
A fennmaradó összeget akkor, kell kifizetni, amikor már megtörtént a felszerelés, beüzemelés
és minden működik.
A befejezés határidejének 2015. december 29. van megadva, de tapasztalatból elmondhatom,
hogy ez sokkal hamarabb, két-három hónap alatt be szokott fejeződni. A lényeg, hogy az idő
ne befolyásolja a munkálatokat.
Elsőre ezeket szerettem volna elmondani. A lényeg még egyszer, hogy azért kértem, hogy
tárgyaljuk meg ezt a témát, mert az engedélyek megérkezéséhez idő kell.
A szükséges szerződéseket már tavaly megkötöttük, de az engedélyek kiadásához az E.on-nak
tudnia kell, hogy milyen eszközök kerülnek felszerelésre, milyen a fogyasztásuk, amelyet a
kivitelezőnek kell tanúsítvánnyal leigazolnia.
A mostani hat kamera éves fogyasztása egyébként körülbelül 45.000,- Ft volt. Azt hiszem, ez
az összeg megéri a biztonságért cserébe.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Azt írják, hogy javasolják egy kábeles gerinchálózat kiépítését is.
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Fischer József polgármester:
Az nem ide tartozik, ebbe most nem is mennék bele.
Van egy spórolási lehetőség, hogy hogyan lehetne az egész rendszert összekötni, hogyan
lehetne egyszerűsíteni, egy optikai kábellel. Ezáltal egy internetes előfizetést is meg lehetne
spórolni.
Ez ettől azonban teljesen független.
Tudjuk természetesen, hogy a technika percről-percre fejlődik, de azok a kamerák, amelyek
nekünk kellenek, ha az időjárás vagy a vandalizmus nem szól bele, akkor még éjszaka is tiszta
képeket adnak vissza.
Azt mondom, hogy a rendszer kiépítése egyfajta elrettentésül is szolgál majd.
Az egyik legfontosabb, hogy a Hantos-telepre való beközlekedési pontjait is be tudnánk
védeni nem csak a műútról, hanem a földes útról is.
A rendszer ráadásul bővíthető. Igaz a további bővítésre pályázni már eléggé szemtelen dolog
lenne, de bármikor dönthetünk úgy, hogy kibővítjük egy-két kamerával a rendszert, és mi
döntjük el, hogy hova tesszük őket. Voltak ötletek például intézményeken belülre is.
Körülbelül 100.000,-Ft-os kamerákról beszélünk. A rendszer pedig 32 csatornát bír el.
A lényeg, hogy az időspórolás érdekében hoztam be ma ezt a napirendi pontot, nehogy
kicsússzunk az időből.
Ha valakinek van kérdése szívesen válaszok rá.
Bódi Zoltán települési képviselő:
Szerintem jó ez így. Ez a terv már ki van dolgozva. A lényeg, hogy elég lesz a pénzünk a
kivitelezésre.
Fischer József polgármester:
Persze elég. Ennyi van rá, tehát ebből kell megcsinálni.
Nem titok, hogy a Veres Security Kft. más kamerákkal számolt, és kettővel több kamera jött
volna ki az összegből, de nem biztos, hogy ugyanilyen minőséggel.
A másik pedig, hogy szerettem volna elkerülni az egymásra mutogatást a két vállalkozó
között, hogy melyik kamera kié, és azt ki szerelte fel.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?

Koncz Ferenc települési képviselő:
A szavazás előtt érintettségemet szeretném jelezni, mivel a B&B Safegurading Kft
képviselője, Balogh Zoltán közvetlen munkatársam.
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Fischer József polgármester:
Köszönöm.
Javaslom, hogy Koncz Ferenc települési képviselőt a képviselő-testület személyes érintettség
miatt a Döntés a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról
szóló 28/2014.(IV.01.) BM. rendelet alapján elnyert vissza nem térítendő támogatásból
térfigyelő kamerarendszer bővítését, kiépítését végző kivitelező kiválasztásáról című ügyben a
szavazásból ne zárja ki.
Kérdezem, hogy van-e valakinek más javaslata, véleménye?
A személyes érintettség ügyében más javaslat, vélemény nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a Döntés a közbiztonság növelését
szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014.(IV.01.) BM. rendelet
alapján elnyert vissza nem térítendő támogatásból térfigyelő kamerarendszer bővítését,
kiépítését végző kivitelező kiválasztásáról című ügyben Koncz Ferenc települési képviselőt
a szavazásból nem zárja ki, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a „Döntés a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról
szóló 28/2014.(IV.01.) BM . rendelet alapján elnyert vissza nem térítendő támogatásból
térfigyelő kamerarendszer bővítését, kiépítését végző kivitelező kiválasztásáról ” című
ügyben Koncz Ferenc települési képviselő személyes érintettsége ügyében a jelenlévő négy
települési képviselő szavazásával
három igen szavazattal ,
egy tartózkodással,
és ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
87/2015. (VI.23.) számú határozata
Döntés személyes érintettség miatt szavazásból történő kizárásról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a „Döntés a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról
szóló 28/2014.(IV.01.) BM. rendelet alapján elnyert vissza nem térítendő támogatásból
térfigyelő kamerarendszer bővítését, kiépítését végző kivitelező kiválasztásáról” című
ügyben Koncz Ferenc települési képviselőt személyes érintettsége miatt a szavazásból
nem zárja ki.
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Fischer József polgármester:
Köszönöm szépen.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Döntés a közbiztonság növelését szolgáló
önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014.(IV.01.) BM. rendelet alapján
elnyert vissza nem térítendő támogatásból térfigyelő kamerarendszer bővítését, kiépítését
végző kivitelező kiválasztásáról szóló határozati javaslatot fogadja el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a Döntés a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések
támogatásáról szóló 28/2014.(IV.01.) BM. rendelet alapján elnyert vissza nem térítendő
támogatásból térfigyelő kamerarendszer bővítését, kiépítését végző kivitelező kiválasztásáról
szóló határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban négy települési képviselő szavazásával
három igen szavazattal ,
egy tartózkodással
és ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 88/2015. (VI.23.) számú
határozata
Döntés a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló
28/2014.(IV.01.) BM . rendelet alapján elnyert vissza nem térítendő támogatásból térfigyelő
kamerarendszer bővítését, kiépítését végző kivitelező kiválasztásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta polgármester előterjesztésében
a „Döntés a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló
28/2014.(IV.01.) BM . rendelet alapján elnyert vissza nem térítendő támogatásból térfigyelő
kamerarendszer bővítését, kiépítését végző kivitelező kiválasztásáról” ” című előterjesztést és az
ügyben az alábbi döntést hozta:
1. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testület a közbiztonság növelését szolgáló
önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014.(IV.01.) BM . rendelet alapján
elnyert vissza nem térítendő támogatásból térfigyelő kamerarendszer bővítését,
kiépítését határozza el.
2. A

közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló
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28/2014.(IV.01.) BM . rendelet alapján elnyert vissza nem térítendő támogatásból
megvalósuló térfigyelő kamerarendszer bővítésére, kiépítésére beérkezett ajánlatok
közül
B&B Safeguarding KFT ( Székhelye: 8144 Sárkeszi, Ady Endre utca 22. Adószám:
22691480-2-07 Cg.: 01-10-041054, Képviselő: Balogh Zoltán ) ajánlatát fogadja el.
3. A Képviselő-testület az ajánlatnak megfelelően
közbiztonság növelését szolgáló
önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014.(IV.01.) BM . rendelet alapján
elnyert vissza nem térítendő támogatásból megvalósuló térfigyelő kamerarendszer
bővítése, kiépítése munkálatok elvégzésére bekért ajánlatnak megfelelően B&B
Safeguarding KFT ( Székhelye: 8144 Sárkeszi, Ady Endre utca 22. Adószám: 226914802-07 Cg.: 01-10-041054, Képviselő: Balogh Zoltán ) bízza meg
bruttó 3.138.454 Ft azaz hárommillió- egyszázharminc- nyolcezer- négyszázötvennégy
forint díjazás ellenében.
4. A Képviselő-testület közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések
támogatásáról szóló 28/2014.(IV.01.) BM . rendelet alapján elnyert vissza nem térítendő
támogatásból megvalósuló térfigyelő kamerarendszer bővítése, kiépítése munkálatok
elvégzéséről B&B Safeguarding KFT ( Székhelye: 8144 Sárkeszi, Ady Endre utca 22.
Adószám: 22691480-2-07 Cg.: 01-10-041054, Képviselő: Balogh Zoltán ) szóló
vállalkozási szerződés tervezetét- mely jelen határozat melléklete- változtatás nélkül
elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, közbiztonság növelését szolgáló
önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014.(IV.01.) BM . rendelet alapján elnyert
vissza nem térítendő támogatásból megvalósuló térfigyelő kamerarendszer bővítése, kiépítése
munkálatok elvégzésére B&B Safeguarding KFT ( Székhelye: 8144 Sárkeszi, Ady Endre utca
22. Adószám: 22691480-2-07 Cg.: 01-10-041054, Képviselő: Balogh Zoltán ) kötendő
vállalkozási szerződést írja alá, a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2015. augusztus 31.
Felelős: Fischer József polgármester

Fischer József polgármester:
Megkérdezem a Képviselő-testület tagjait van-e valakinek még bejelentenivalója?
A Képviselő-testület ülésén további bejelentés nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Megköszönöm a megjelenést, s az ülést 16.13 perckor bezárom.
K.m.f.
/:Fischer József :/
polgármester

/:Gálné Papp Erika:/
jegyző
/ :Bódi Zoltán:/
jkv. hitelesítő
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