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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.
március 29-én 1300 órától megtartott rendkívüli üléséről

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Jelen vannak:

Dr. Prozlik László polgármester,
Bencsik Sándorné, Kozmer Imre, és Papp János települési képviselők

Jelen volt tanácskozási
joggal meghívva:
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető
Dr. Prozlik László tisztelettel köszönti a rendkívüli testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert 4 fő jelen van. Fábri István, Dr.
Kishonti András és Maronka Lajos jelezte távolmaradását, Jegyzőkönyv-hitelesítőnek
Bencsik Sándorné és Papp János települési képviselőket javasolja, akiknek a személyét a
testület egyhangúlag elfogadja. Jegyzőkönyvvezetőnek Bálint Krisztinát javasolja, mellyel a
testület egyhangúlag egyetért. Megkérdezi, ki ért egyet a meghívóban szereplő napirendi
pontok megtárgyalásával A meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalásával a
Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért.
1.) Térítési díjak felülvizsgálata
Dr. Prozlik László elmondja, a Pénzügy és Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést,
átadja a szót Kozmer Imrének, a bizottság elnökének.
Kozmer Imre elmondja, a bizottság megtárgyalta, és támogatja az előterjesztés elfogadását.
Bencsik Sándorné elmondja, a személyes gondoskodást nyújtó térítési díjaknál figyelemmel
voltak arra, hogy 4,5 %-os nyugdíjemelés volt. A térítési díj önköltség 113.310 Ft/fő/hó
lehetne. Ezzel szemben 70 ezer forintot javasoltak a testület elé. A 67 ezer forintot emelték 70
ezer forint fölé. Ugyanolyan arányban megfizethető ez a 70 ezer forint, mint tavaly a 67 ezer
forint. A szociális étkezésnél is 20 forintos emelést javasoltak.
Dr. Prozlik László további hozzászólás hiányában felteszi szavazásra, ki ért egyet a személyes
gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjairól szóló rendelet elfogadásával?
A Képviselő-testület – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta az 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodás
körébe tartozó szociális ellátások térítési díjairól.
2.) Bejelentések
-

Kamerapályázat
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Dr. Prozlik László bejelentésében elmondja, 10 %-os önerő biztosítása mellett lehetőség van
térfigyelő kamera beszerzésére pályázni. A jelenlegi kamera éjjeli megfigyelésre nem
alkalmas, a tompított fény elvakítja, így rendszámot nem lehet felismerni, még a gépkocsi
típusára sem lehet következtetni. Nyáron és nappal jól működik, éjszaka, amikor szükség
lenne rá, nehézkes a beazonosítás. A három bejövő úthoz kerülnének felszerelésre a
rendszámfelismerő kamerák. Ezen kívül felszerelésre kerülne a játszótérhez, a központi
parkban. Ennek az össz bekerülési költsége 5.277.460 forint. Ebben a hónapban kell beadni a
pályázatot. A 10 %-os önerő 550 ezer forintos jelentene, amit a céltartalékból lehetne
megoldani. Az előterjesztés határozati javaslatában az általános tartalék szerepel, a céltartalék
a helyes.
Kozmer Imre elmondja, a pénzügyi bizottság tárgyalta és támogatja az előterjesztést.
Dr. Prozlik László kérdés és hozzászólás hiányában felteszi szavazásra, ki ért egyet az
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával azzal a módosítással, hogy a
szükséges önerőt a céltartalék terhére biztosítsa a testület?
A Képviselő-testület – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
36/2012. (III. 29.) KT. számú határozat:
Gádoros Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a
4/2012. (III. 1.) BM rendelet részeként a
Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések
megvalósítása című kiíráshoz pályázatot kíván
benyújtani.
A
rendszámfelismerő
kamerarendszer
kiépítéséhez
szükséges
5.277.460 Ft teljes költségvetésű pályázathoz
szükséges 10 %, vagyis 528.000 Ft önerőt a
céltartalék terhére biztosítja.
Felelős: Dr. Prozlik László polgármester
Határidő: Azonnal
-

Járművek átírása

Dr. Prozlik László kérdés és hozzászólás hiányában felteszi szavazásra, ki ért egyet az
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával?
A Képviselő-testület – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
37/2012. (III. 29.) KT. számú határozat:
Gádoros
Nagyközség
Önkormányzata
Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy az
egységes pénzügyi elszámolás érdekében,
Gádoros Nagyközség Polgármesteri Hivatal
tulajdonában lévő gépjárművek, munkagépek,
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pótkocsik tulajdonjogát átíratja Gádoros
Nagyközség Önkormányzata tulajdonába.
Megbízza
a
Polgármestert,
hogy
a
gépjárművek,
munkagépek,
pótkocsik
átírásának ügyintését végezze el.
Felelős: Dr. Prozlik László polgármester
Határidő: Azonnal
Dr. Prozlik László más bejelenteni való hiányában megköszöni a részvételt, és az ülést
bezárja.

K. m. f.

Dr. Prozlik László
polgármester

Tóth Tibor
igazgatási csoportvezető

HITELESÍTJÜK:

Bencsik Sándorné
települési képviselő

Papp János
települési képviselő

