JEGYZİKÖNYV
Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
2014. április 03-án megtartott rendkívüli ülésérıl
Jelen vannak: Prukner Gábor polgármester
Pap József alpolgármester
Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı
Berecz Pál képviselı
dr. Kiss Attila képviselı
Harangozó Csaba képviselı
Miovecz János képviselı
Jegyzıkönyvvezetı: dr. Mészáros Renáta jegyzı

Prukner Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket, a képviselı-testületi tagokat, a hivatal
dolgozóját. A képviselı-testület jegyzıkönyv-hitelesítınek 7 igen szavazattal Dr. Árva-Lóky Zsófia
képviselıt választotta.
A polgármester javasolta, hogy a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat tárgyalja a képviselı-testület.
Javaslatára a képviselı-testület egyetértett, egyhangúlag a következı napirendi pontokat tárgyalta:

Napirend:
1.) BM pályázat benyújtásáról döntés
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)
2.) Beszámoló a szeméttelep mőködésérıl
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)

1.) BM pályázat benyújtásáról döntés
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)
Prukner Gábor polgármester
A belügyminiszter a „közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról „szóló
28/2014. (IV.1.) BM rendelete lehetıséget ad a község területén kamera rendszer kiépítésére.
A Somogy Informatikai Kft adott árajánlat és mőszaki tartalom szerint a község forgalmasabb ki- és bejövı
utjait és falu központot kamera rendszerrel lehetne ellátni, így a közterületen történı bőncselekmények,
rongálások tetteseinek a kézre kerítése nagyobb eredménnyel járna, illetve a kamera már önmagában is
visszatartó erı lehetne.
A tervezett helyszínek:
1. pont: Polgármesteri Hivatal épülete rögzítı központ 2 db kamerával
2. pont: Rákóczi és Cingetı utca sarok 2 db kamarával
3. pont: Kapos folyó hídja a szennyvíz tisztítónál 1 db kamerával
4. pont: Kossuth Lajos utcai szennyvíz átemelı melletti híd 1 db kamerával
5. pont: Rákóczi –Petıfi út sarok 1 db kamerával
6. pont: Hunyadi- Berzsenyi út sarok 1 db kamerával
7. átjátszó állomás 2-es, 3-as, 4-es pontok számára
A pályázat a fejlesztéshez szükséges összeg 100%-át támogathatja.
Felkérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a napirendi pontot tárgyalja meg és hozza meg határozatát.
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A képviselı-testület a napirendi pontot megtárgyalta.

A polgármester javaslatára a képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot
hozta:

41/2014. (IV.03.) Kt. határozat
Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a 28/2014. (I.31.) BM
rendelet alapján pályázatot nyújt be Kaposmérı község területén térfigyelı kamera rendszer
kiépítésre.
Igényelt támogatás bruttó ÁFÁ-val növelt összege összesen: 9.010.853,- Ft
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a kapcsolódó
intézkedések megtételére.
Felelıs: Prukner Gábor polgármester
Határidı: 2014. április 23.
2.) Beszámoló a szeméttelep mőködésérıl
(Elıadó: Prukner Gábor polgármester)
Prukner Gábor polgármester
Részletesen tájékoztatta a képviselı-testületi tagokat a szeméttelep üzemeltetésérıl. Elmondta, hogy a NyírFlop Kft. hordja be jelenleg a szemetet a telepre. A Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás
jogosult beszállítani a telepre, mert jelenleg neki van szerzıdése a CWS Invest Kft.-vel, akinek engedélye
van a telep mőködtetésére. Levelet küldött az érintetteknek azzal, hogy mivel az önkormányzat nem kap
bevételt a mőködtetésbıl, ezért leállíttatja a beszállítást. Ezért a felek tárgyalni szeretnének. Határozott idejő
szerzıdéssel lenne célszerő szabályozni a jogi helyzetet, melyre készítettünk is egy tervezetet, melyet
megküldtünk az érintetteknek.

A képviselı-testület a napirendi pontot megtárgyalta, a tájékoztatást elfogadta.

A polgármester megköszönte a képviselı-testület munkáját, és az ülést bezárta.

k.m.f.

dr. Mészáros Renáta
jegyzı

Prukner Gábor
polgármester

Dr. Árva-Lóky Zsófia
jegyzıkönyv-hitelesítı
képviselı
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