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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme (2344. Dömsöd, Petőfi tér 6.)  
Ülés ideje: 2014. április 18.  
 
Az ülésre meghívottak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor 
Dezső alpolgármester, Balogh László Levente, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Lázár József, dr. 
Rókusfalvy Sylvia, Sallai Gábor, Szabó Andrea képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző. 
 
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Balogh László 
Levente, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Lázár József, dr. Rókusfalvy Sylvia, Szabó Andrea  
képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző. 
 
Bencze István polgármester tájékoztatta a képviselőket a rendkívüli ülés összehívásának 
okáról,  majd javaslatot tett az ülés napirendjére és szavazásra bocsátotta az alábbi határozati 
javaslatot: 
 

.../2014. (III.31.) Kt. számú 
Határozati-javaslat 
 
A Képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
1./ Térfigyelő rendszer bővítésére pályázat benyújtása 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

42/2014. (III.31.) Kt. számú 
Határozat 
 
A Képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  
 
1./ Térfigyelő rendszer bővítésére pályázat benyújtása 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
1./ Térfigyelő rendszer bővítésére pályázat benyújtása 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 3. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Bencze István polgármester az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy lehetőség 
nyílik térfigyelő rendszer bővítésére újabb pályázat benyújtására, azonban a pályázatot 
elektronikus úton április 23-án 16 óráig lehet benyújtani, ezért vált szükségessé a rendkívüli 
ülés összehívása. 
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Lázár József képviselő: Egyetért a pályázat benyújtásával, mivel kézzel fogható eredménye 
van a már meglévő kamerarendszernek.  
 
Ispán Ignác képviselő: Támogatja a pályázat benyújtását, nagyon hasznos.  
 
Balogh László Levente képviselő: Örül az újabb pályázati lehetőségnek, mindenképpen élni 
kell vele, egyetért a pályázat benyújtásával. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

……/2014. (IV.18.) Kt. számú 
Határozati-javaslat 

 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
települési közterületi térfigyelő rendszer további 17 kamerával történő bővítésére 
a belügyminiszter 28/2014. (IV. 1.) BM rendelete a közbiztonság növelését 
szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló rendelet alapján. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a pályázat 
benyújtására. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: folyamatos; benyújtásra 2014. április 23-ig. 

 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő  
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

43/2014. (IV.18.) Kt. számú 
Határozat 

 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
települési közterületi térfigyelő rendszer további 17 kamerával történő bővítésére 
a belügyminiszter 28/2014. (IV. 1.) BM rendelete a közbiztonság növelését 
szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló rendelet alapján. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a pályázat 
benyújtására. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: folyamatos; benyújtásra 2014. április 23-ig. 

 
Az ülésen több napirendi pont és közérdekű bejelentés nem lévén, Bencze István polgármester 
megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta.  

 
 

Kmf. 
 

Bencze István     dr. Bencze Zoltán 
                     polgármester                                 jegyző 


