
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült:  Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 22-én 
megtartott rendkívüli, nyilvános  testületi üléséről. 
 
 
Az ülés helye:  Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.)                          
 
 
Jelen vannak:  
 

Marics József   polgármester 
Dr. Fülöp Gyula   képviselő  
Szalmási Tamás Ferencné képviselő 
 

 
Tanácskozási joggal:  
   
                      Parajdi Cecília                             jegyző 
 
Távol maradt: 
 
  Kasza Jánosné    alpolgármester 
  Törjék György    képviselő 
   
 
 
 
Marics József  polgármester  köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a testület 
ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő képviselőből 3 fő jelen van. Elmondta, hogy 
a rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívását az indokolta, hogy a közbiztonság 
növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására kiírt pályázat beadási 
határideje 2014. április 23. Megkérdezte, hogy az előterjesztett napirenddel kapcsolatban 
van-e hozzászólás, észrevétel. 
Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt, javasolta a Képviselő-testületnek a meghívóban 
szereplő napirend elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatról 3  igen szavazattal – egyhangúlag -  
határozathozatal nélkül - a következő napirendet  fogadta el. 
 
 
 
N A P I R E N D: 
 
 

1. Javaslat a Magyarország 2014. évi központi költs égvetésér ől szóló 2013. évi 
CCXXX. tv. 1. mellékletében a közbiztonság növelésé t szolgáló 
önkormányzati fejlesztések támogatására biztosított , vissza nem térítend ő 
támogatás igénylésére – a polgármester előterjesztésében 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 
1. Javaslat a  Magyarország 2014. évi központi költ ségvetésér ől szóló 2013. évi 
CCXXX. tv. 1. mellékletében a közbiztonság növelésé t szolgáló önkormányzati 
fejlesztések támogatására biztosított, vissza nem t érítend ő támogatás 
igénylésére – a polgármester előterjesztésében 
 

Marics József polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy megjelent a 28/2014. 
(IV.1.) BM rendelet, amely szerint 2014. április 23-ig igényelhető vissza nem térítendő 
támogatás térfigyelő kamerarendszer kiépítésére.  Ezt követően Isztimér polgármesterével 
közösen felkeresték az illetékes, Mór városi rendőrkapitányt, mivel Isztimérrel 
együttműködve, összehangoltan épülne ki a rendszer. A Rendőrkapitány Úr támogatta az 
elképzelést, amelyet írásban is megerősített. A kamerarendszer kiépítésére kettő árajánlatot 
kért be, amelyet a képviselők megkaptak. A pályázat elfogadása esetén 100%-os a 
támogatás. Javasolta a pályázat beadását.     
    
A Képviselő-testület a napirend ügyében 3 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta. 
 

Bakonykúti Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
28/2014 (IV.22.) önkormányzati határozata 

 
a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására pályázat 

benyújtásáról 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testülete pályázatot nyújt be a 
közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejle sztések támogatásáról szóló 
28/2014.(IV. 1.) BM rendelet szerint 3 db térfigyel ő kamera kiépítéséhez Bakonykúti 
település közbiztonsági helyzetének növelése és a b űnmegel őzés érdekében   
1. 459.810.-Ft+ÁFA támogatási összeggel. 
 
A képvisel ő-testület a határozat mellékletét képez ő „a közbiztonság növelését szolgáló 
fejlesztések megvalósítása támogatás igényléséhez” című adatlap tartalmával egyetért 
és a pályázat kedvez ő elbírálása esetén vállalja a térfigyel ő rendszer kiépítési 
költségeinek el őfinanszírozását a 2014. évi költségvetése általános  tartaléka terhére. 
 
A képvisel ő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyúj tására. 
 
Felelős:polgármester 
Határid ő: azonnal 

-------------------- 
 

Marics József polgármester  – mivel több napirend nem volt - megköszönte az ülésen való 
részvételt, majd az ülést bezárta. 

 
 

K. m. f. 
 
 
 

Marics József                      Parajdi Cecília 
polgármester                jegyző 


