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Dr. Császár Károlyné polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 7
fős Képviselő-testületből 6 fő megjelent, tehát a testület határozatképes. Jakab Helga
képviselő jelezte távolmaradását az ülésről munkahelyi elfoglaltsága miatt. A jegyzőkönyv
hitelesítésére Mayerné Molnár Katain képviselőt kérte fel, aki elfogadta és személyét
egyhangúan a testület megszavazta. Ismertette a napirendet, melyet a testület egyhangúan
elfogadott.
Napirend:
1. Közbiztonsági pályázat – térfigyelő kamerarendszer kiépítésére.
Előadó: polgármester, alpolgármester
1. Közbiztonsági pályázat térfigyelő kamerarendszer kiépítésére.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Elmondta, az ülés összehívásának oka, hogy kiírásra
került egy közbiztonsági pályázat a költségvetési törvény melléklete szerint. Igen szoros a
beadási határidő április 2-án már postázni kell a pályázatot. Javaslat a közbiztonság növelését
szolgáló fejlesztési pályázat,- térfigyelő kamerarendszer kiépítésére. Az elmúlt évben már szó
volt ilyen pályázatról, de azt nem írták ki. A bekamerázott területek a következők lennének:
kiskápolna, orvosi rendelő, óvoda, körforgó, állomás és az Akácfa u. sarka. A megfigyelő
központ a KMB irodában lenne. Árajánlatot kértünk. A pályázaton maximum 10 millió
forintot lehet nyerni, melyből 80 % az állami támogatás és a megpályázott összeg 20 %-a az
önrész. Kéri a véleményeket az elhangzottakra.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: A pályázat beadásához és az önrész vállalásához
testületi határozat meghozatala szükséges.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Felolvasta a határozati javaslatot.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Jakab Helga képviselő asszony jelezte, hogy ugyan
nem tud személyesen részt venni az ülésen, de telefonon elmondta, hogy támogatja a pályázat
beadását.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Kérdése, hogy milyen keretből kerülne
megvalósításra a pályázat, valamint a kamerarendszer üzemeltetésének milyen költségei
lennének?
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dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Pályázati önrészre a költségvetésben 10 millió forint
van biztosítva.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Cseke Péter KMB megbízott irodájába lesz bekötve,
de ez nem egy állandó megfigyelést jelentene. A rendőrség is fel tudná használni a rögzített
anyagot bizonyos esetekben.
Gergely László képviselő: Mennyi idő rögzítésére van lehetőség?
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Amennyire beállítják és amennyit a törvény
engedélyez, amennyiben nincs esemény, akkor folyamatosan törölni lehet. Esemény esetén a
rendőrség is betekinthet a felvételbe.
Dr. Császár Károlyné polgármester: 24 vagy 48 órás visszajátszására van lehetőség.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Milyen kötöttségek párosulnak a pályázathoz?
Dr. Császár Károlyné polgármester: A megvalósult beruházást 5 évig az eredeti
rendeltetésének a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával hasznosítja, a
feladatellátási helyet nem szünteti meg és nem adja át fenntartói jogát nem állami fenntartó
részére.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Egyéb más kötöttség nincs?
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: A pályázat három témakört ölel fel. Egyik az óvoda,
bölcsöde építés, felújítás, bővítés, a másik valamilyen sport, a harmadik pedig közbiztonság.
Az építéssel járó beruházásnál ki lehet kötni 5 % közmunka alkalmazását, de ez nem olyan
tevékenység lenne, melyhez igénybe tudnánk venni.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Arra gondol, hogy van-e olyan kikötés, hogy
szerződéskötést kivel kell megkötni.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Nincs ilyen megkötés, de nyerés esetén a jegyző
utánanéz, hogy közbeszereztetni kell-e. Kötelező mellékletként egy árajánlatot csatolni kell. A
pályázati összeget nem lehet túllépni. Amennyiben túllépjük, akkor azt a saját
költségvetésünkből kell kifizetni.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Ha viszont kevesebb összeget használunk fel, akkor
vissza kell fizetni a megítélt támogatás fennmaradó összegét.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Szó volt arról, hogy a KMB irodába kerül
bekötésre a rendszer, ennek lesz-e külön költsége?
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Annak nem, esetleg rendszerhasználati díj jöhet
szóba az áramdíj emelkedés miatt. Ez ELMŰ nem támaszt kifogást azért, hogy az oszlopait
használják a kamerák elhelyezésére.
Gergely László képviselő: Komáromi utat nem kellene bekamerázni?
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: A kápolnánál lesz kamera, többet szeretnénk, de nem
fér már a keretbe.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Véleménye szerint a későbbi csatlakozásra
is lehetőség lehet.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Szavazásra bocsájtotta a határozati javaslatot:
*aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5.
melléklet 13. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzat c.) pontjában
kiírt és a 4/2012. (III.1.) BM rendelet 8.§-ban meghatározott beadási feltételek szerint
pályázatot nyújt be a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására,- térfigyelő
kamerarendszer kiépítésére.
A beruházás összköltsége 9.882.759,-Ft (azaz kilencmillió-nyolcszáznyolcvankettőezerhétszázötvenkilenc forint), a pályázati kiírás szerinti önrész 20 %, melynek összege
1.976.552,- Ft (azaz egymillió-kilencszázhetvenhatezer-ötszázötvenkettő forint).
Az önrész 1.976.552,- Ft összege Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.
évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.20.) rendelet 5. számú melléklete 1.) sor alapján
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rendelkezésre áll, a képviselő-testület az önrész biztosítását vállalja, - az kérem, igennel
szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 6 igen egyhangú
szavazattal meghozta határozatát:
49/2012.(III.30) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2012. évi központi
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklet 13. Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzat c.) pontjában kiírt és a 4/2012. (III.1.) BM
rendelet 8.§-ban meghatározott beadása feltételek szerint pályázatot nyújt be a közbiztonság
növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására,- térfigyelő kamerarendszer kiépítésére.
A beruházás összköltsége 9.882.759,-Ft (azaz kilencmillió-nyolcszáznyolcvankettőezerhétszázötvenkilenc forint), a pályázati kiírás szerinti önrész 20 %, melynek összege
1.976.552,- Ft (azaz egymillió-kilencszázhetvenhatezer-ötszázötvenkettő forint).
Az önrész 1.976.552,- Ft összege Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.
évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.20.) rendelet 5. számú melléklete 1.) sor alapján
rendelkezésre áll, a képviselő-testület az önrész biztosítását vállalja.
Határidő: 2012. április 2.
Felelős: polgármester
Dr. Császár Károlyné polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy az óvodában 2012.
április 5. és 10. között tavaszi szünetet rendelnének el. Az igények felmérésre kerültek. A 65
gyermekből 2 gyermeknek kérték az óvodai ellátást, 4 szülő nem jelzett vissza. Az igények
alapján kérem, hogy a testület fogadja el az intézmény bezárását 2012. április 5. és 10. között.
Polgármester: Szavazásra bocsájtotta a határozati javaslatot:
*aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi
a Csiri-Biri Napközi Otthonos Óvoda bezárást tavaszi szünet miatt 2012. április 5. és április
10. között, - az kérem, igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 6 igen egyhangú
szavazattal meghozta határozatát:
50/2012.(III.30) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Csiri-Biri
Napközi Otthonos Óvoda a tavaszi szünet idejére 2012. április 5. és április 10. között zárva
tartson.
Határidő: 2012. április 2.
Felelős: polgármester
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megköszönte a képviselők részvételét és további
hozzászólás, kérdés nem lévén az ülést bezárta.
Kmf.

Dr. Császár Károlyné
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Mayerné Molnár Katalin
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