
 1 

 

Kékkút Község Önkormányzata 

8254 Kékkút, Fő u. 5. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 2-án 13:45 órakor 

megtartott rendkívüli testületi üléséről. 

 

Az ülés helye: Kékkút Község Önkormányzata épülete 

             8254 Kékkút, Fő u. 5. 

 

Jelen vannak: Pék László, polgármester 

  Vasáros István, alpolgármester 

  Kardosné Csaba Gyöngyi képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

  Dr. Szabó Tímea, körjegyző 

 

Nagy Éva jegyzőkönyvvezető 

 

Pék László, polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 

3 fővel jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Kékkút község Önkormányzat 

Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (V. 02.) rendelete 

13. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait a 

rendkívüli ülés összehívásának okáról. A rendkívüli ülést sürgősséggel telefonon hívták össze, 

melynek indoka a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása támogatásra 

pályázat benyújtás, melynek keretében kamerarendszer kiépítésére nyílik lehetőség, melynek 

beadási határideje a mai nap. A pályázat benyújtásához önerőt kell biztosítani, melyhez 

képviselő-testületi döntés szükséges. A pályázat benyújtása a Magyar Államkincstáron 

keresztül történik. 

 

Aki az ismertetett szerinti napirendi pontot elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon. 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

19/2012. (IV. 02.) HATÁROZATA 

 

A 2012. április 2-i rendkívüli  ülés napirendi pontjának elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. április 2-i 

rendkívüli ülés napirendi pontját az alábbiak szerint elfogadja: 
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1. Kamerarendszer kiépítésére pályázat benyújtása  

    Előadó: Pék László, polgármester 

 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

 

1. Kamerarendszer kiépítésére pályázat benyújtása 

Előadó: Pék László, polgármester 

 

Pék László, polgármester: Ennek a rendszernek a kiépítése, bővítése lehetne a játszótérre, 

temetőhöz, hogy az illegális szemétlerakást meg tudnák szüntetni. Ezen túl az utakat, valamint 

az önkormányzati épület udvarát figyelné. Az összköltség 5. 528. 569 Ft lenne, az önerő, amit 

biztosítani kell, 1. 105. 715 Ft.  

Aki a bevezetőben ismertettek szerint a pályázat benyújtásával, és az ismertetett határozati 

javaslattal egyetért, kéri, kézfeltartással szavazzon. 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

20/2012. (IV. 02.) HATÁROZATA 

 

Pályázat benyújtásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete térfigyelő kamerarendszer kiépítése 

céljából pályázatot nyújt be a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. 

évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklet 13. pont c) pontja szerinti – közbiztonság növelését 

szolgáló fejlesztések megvalósítása - támogatás igénybevétele céljából. 

 

A beruházás összköltsége 5.528.569 Ft, az igényelt támogatás összege 4.422.854 Ft, a 

minimálisan vállalandó önerő összege 1.105.715 Ft, melyet költségvetése terhére biztosít. 

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Pék László, polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el – megköszönve a 

részvételt – az ülést 13:55 órakor bezárta. 

 

 

Kmft. 

 

 

Pék László         Dr. Szabó Tímea 

polgármester              körjegyző 


