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11/2014. ÖKÜ 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 23. 
napi rendkívüli, nyílt testületi ülésén. 
 
 
Ülés helye:  a Hivatal tanácskozó terme 
 5945 Kardoskút, Március 15. tér 3. 
 
 
Jelen vannak:  Lengyel György polgármester,  

Szemenyei Sándor,  
Pusztai Ádám, 
Varga Pál települési képviselők. 

  
Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen: 

 dr. Lipták Péter jegyző; 
 Fekete Zita, kirendeltség-vezető.  
  

Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen: 

Skorka Pálné jegyzőkönyvvezető. 
 

Távolmaradását bejelentette, igazoltan távol:  
    
   Mórocz Lajos képviselő 
 
Lengyel György, polgármester Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 
testületi ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot; választása 
Pusztai Ádám  és Szemenyei Sándor képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 4 
testület tag, 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.  
Javaslatot tesz a megtárgyalandó napirendi pontokra, amit a meghívó szerint 
javasol elfogadni.  
 
Aki egyetért a napirendi pontok elfogadásával, kézfeltartással szavazzon! 
A képviselő-testület a javaslatnak megfelelően, a 4 jelenlevő tag közül 4 igen 
szavazattal, egyhangúlag az alábbiak szerint fogadta el a tárgyalandó napirendi 
pontokat: 
 

Tárgy:            Előadó: 
   

1. „Közbiztonság növelését szolgáló      Lengyel György 
önkormányzati fejlesztések” elnevezésű  polgármester 
pályázat keretein belül a község  
közbiztonság szempontjából kiemelt  
területeire térfigyelő kamerák beszerzése  
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2. Bejelentések        Lengyel György 
polgármester 

 

Lengyel György polgármester: A két ülés között lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót a soron következő testületi ülésen fogom 
előterjeszteni. 

 

1. Napirendi pont:  „Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati 
fejlesztések” elnevezésű pályázat keretein belül a község közbiztonság 
szempontjából kiemelt területeire térfigyelő kamerák beszerzése 
      
Előadó: Lengyel György, polgármester 

 
Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés 
írásban itt van, az idő rövidségére tekintettel és az árajánlat beszerzése miatt 
előzetesen nem tudtuk megküldeni, de a képviselőkkel szóban tárgyaltunk 
előzetesen. Az elmúlt évben is pályáztunk, nem nyertünk, de próbálkozunk ismét. 
Hasznos lenne egy térfigyelő rendszer a településre, mert az esetleges 
bűncselekmények felderítéséhez is segítséget nyújtana, illetve visszatartó erővel is 
bírna. Árajánlatot kértem, mely szerint 4 kamerával és a hozzá tartozó rendszer 
bekerülési összege 5.868.053 forint, a rendőrkapitányságra fogadó szerverrel, 
éjszakai rendszámfelismeréssel együtt. Javaslom, hogy erre az árajánlatra adjuk be 
a pályázatot.  

dr. Lipták Péter jegyző: Elfogadhatónak tartom ezt az árajánlatot.  

Lengyel György polgármester: A rendszer pályázati pénzből valósul meg, ha 
pályázunk és nyerünk, akkor 5 évre vállalni kell az üzemeltetési költségeket. Erről 
kell dönteni, hogy ezt vállaljuk-e. 

Fekete Zita kirendeltség-vezető: Mivel önrész nem szükséges, az 5 éves 
fenntartás miatt kell döntést hozni. 

Szemenyei Sándor képviselő: Fontosnak tartom a településre bejövő forgalom 
feltérképezését.  

Varga Pál alpolgármester: A bejövő utak megfigyelését mindenképpen fontosnak 
tartom, a település központjában lévő parkban nem volt eddig semmiféle rongálás, 
bűncselekmény, ne is kerüljön rá sor, de megelőzés miatt mindenképpen előnyös 
lenne oda is egy kamera. 

Lengyel György polgármester: Ma 16 óráig fel kell tölteni a pályázatot - ha 
pályázni szeretnénk -, és holnap postázni kell a MÁK-hoz. A rendőrkapitány 
nyilatkozata is megérkezett. 

Pusztai Ádám képviselő: A közlekedés szempontjából is fontos szerepe lehet a 
megfigyelő rendszernek. Támogathatónak tartom. 
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Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs több vélemény, hozzászólás, 
aki egyetért a beszámoló elfogadásával, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:  
 
 

90/2014. (IV. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy határoz, hogy  
 
1. a település közbiztonságának javítása 
érdekében térfigyelő kamerarendszer telepítése 
érdekében pályázatot nyújt be, a közbiztonság 
növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések 
támogatásáról szóló 28/2014. (IV.1.) BM rendelet 
alapján, 
 
2. a beruházás megvalósítása érdekében 
támogatási igényt nyújt be bruttó 5.868.053 forint 
mértékben, 

 
3. felhatalmazza a polgármestert a 
pályázathoz szükséges nyilatkozatok 
megtételére és a pályázat benyújtására, 

 
4. sikeres pályázat esetén a fejlesztést 
maradéktalanul megvalósítja és 5 évig fenntartja. 
 
Felelős: Lengyel György polgármester 
Határidő: 2014. április 23. 16 óra. 

 
 

2. Napirendi pont: Bejelentések 

Előadó: Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György polgármester: A bejelentések között akinek van észrevétele, 
hozzászólása, kérem, tegye meg! 

dr. Lipták Péter jegyző: Felhívom a Képviselő-testület figyelmét, hogy hamarosan 
lejár a szemétszállítással kapcsolatos közszolgáltatási szerződés határideje és a 
zavartalan szemétszállítás érdekében már előzetesen lépéseket kellene tenni. 
Tárgyalni kellene több szolgáltatóval, esetleg üzletrészeket vásárolni, hogyha 
szükséges, akkor több fele lehessen lépni. Javaslom szegedi és csongrádi 
szolgáltatókkal is felvenni a kapcsolatot. Ha van üzletrész, akkor nem kell 
közbeszerzési eljárás. 
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Lengyel György polgármester: Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, 
tisztelettel megköszöni az aktív tanácskozást és 8.30 perckor az ülést bezárja. 

 
 

K.m.f. 
 
 

 Lengyel György                    dr. Lipták Péter 
   polgármester              jegyző 
 
 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 
 
 
Pusztai Ádám                              Szemenyei Sándor  
   képviselő                                   képviselő  
          
 

 

 
 
 
 
 


