
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

 
Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. március 29-én 
megtartott rendkívüli ülésén. 
 
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Balogh László 
Levente, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Lázár József, dr. Rókusfalvy Sylvia, Sallai Gábor, 
Szabó Andrea képviselık, dr. Bencze Zoltán körjegyzı.  
 
Bencze István polgármester köszönti a képviselı-testület tagjait. Megállapítja, hogy 
valamennyi képviselı jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitja.  
Ismerteti a rendkívüli ülés összehívásának okát, javaslatot tesz az ülés napirendjére.  
 
A Képviselı-testület a napirendi pontra tett javaslatot elfogadta és egyhangú döntéssel 
meghozta a következı határozatot: 
 

39/2012. (III.29.) Kt. számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadja el: 
 
1./ Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására pályázat 
benyújtás 
 
Felelıs: képviselı-testület  
Határid ı: azonnal 

 
 
1./ Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására pályázat benyújtása 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Varga László fıtanácsos az írásbeli elıterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a 4/2012. 
(III.1.) BM. rendelet alapján Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának is lehetısége nyílik a 
település közbiztonságának növelése érdekében  pályázatot benyújtani. A Ráckevei 
Rendırkapitánysággal közösen, valamint bejárás alapján 14 db térfigyelı kamera telepítése 
lenne célszerő a településen.  
Az árajánlat alapján a 14 kamera és hozzá tartozó berendezése összköltsége 6.248.617.-Ft. A 
rendszer elvi mőködése az alábbi: A telepített antennák mikrohullámon keresztül a 
víztoronyra vetítenék a képet, ahol az zárt helyen rögzítésre kerülne. „Esemény” esetén a 
képek visszanézhetıek, így kontrollálni lehet azt.  
A pályázat 20 % önrészt igényel, melynek összege 1.249.723.-Ft.  
 
Bencze István: Az elıterjesztéssel egyetértve, a pályázat benyújtását, valamint az önrész 
biztosítását javasolja. 
 
A Képviselı-testület az elıterjesztéssel egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a 
következı határozatot: 
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40/2012.(III. 29.) Kt. számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Belügyminisztérium 
4/2012.(III.1.) BM rendelete  alapján pályázatot nyújt be az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatásra , a közbiztonság 
növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására 14 db tér megfigyelı kamera 
rendszer telepítésével. 
 
A pályázatban szereplı fejlesztés /beruházás/   összege : bruttó 6.586.437-Ft 
                                                           Igényelt támogatás: bruttó 5.269.149-Ft 
                                                                              önrész:  bruttó 1.317.288-Ft 
 
Az önrészt azaz 1.317.288-Ft-ot a Képviselı –testület az önkormányzat                                  
költségvetésébıl elkülönítetten biztosítja.  
 
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: azonnal 

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

Kmf. 
 
 
 

Bencze István       dr. Bencze Zoltán 
               polgármester            körjegyzı 


