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Bér Község Önkormányzat
2014. április 22.-én
Megtartott nyílt üléséről

Az ülés helye: Bér Község Önkormányzat
Tanácskozó terme
Készült: Bér: 2014.április 22.-én 14 óra.
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JEGYZŐKÖNYV
Jelen vannak:Matics János József polgármester
Osztrolucszki Pál alpolgármester
Sulyan Andrásné képviselő
Gyebnár László képviselő
Meghívottak: Várnai Ildikó jegyző
Matics János polgármester: Tisztelettel köszöntöm a jegyzőasszonyt és a testület tagjait
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 tagjából 4 jelen van így az ülésünk határozatképes,
és az ülést megnyitom.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta Várnai Ildikót jegyzőkönyvvezetőnek,
Gyebnár László és, Osztrolucszki Pál képviselőket, jegyzőkönyv-hitelesítőknek.
Ez után a polgármester javaslatot tett az ülés napirendi pontjára.
1./ Döntés a 28/2014. (BM rendelet keretében a közbiztonság növelését szolgáló
önkormányzati fejlesztések támogatás benyújtásáról.
Előterjesztő: Matics János polgármester
Képviselő-testület a napirendet egyhangúlag elfogadta
1./ Döntés a 28/2014. (BM rendelet keretében a közbiztonság növelését szolgáló
önkormányzati fejlesztések támogatás benyújtásáról.
Matics János:2014. április 1-jén kihirdetésre került a 28/2014. (IV. 1.) BM rendelet,
„közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról” szóló amelynek
keretében térfigyelő kamerarendszerek kiépítéséhez vagy bővítéséhez igényelhető vissza nem
térítendő támogatást. A mai ülésen döntenünk kell arról, hogy ismételten beadjuk-e igaz ezzel
az elmúlt időszakban több alkalommal is próbálkoztunk de nem nagy sikerrel. 2010-ben a Béri
Polgárőr Egyesület által a LEADER ben már a településen kiépült egy 4 kamerából álló
rendszer mely megítélésem szerint eredményes a bűn visszatartásában. Ha a jelen pályázat
eredményesen zárul abban az esetben a településen az összes köz és oktatási intézmény
valamint a templom is teljesen lefedett lesz. Az eddig elmondottakat kiegészítve:
a) a beruházás közbiztonsági szempontból különösen indokolt, és
b) az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika alapján a rendőri
eljárásban regisztrált bűncselekmények száma a beruházás eredményeként a
bűncselekmények számának számottevő csökkenése várható.
A pályázat kiírása:
Pályázók köre: települési önkormányzat.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
A támogatás mértéke: 100%.
Az önerő mértéke: 0%.
A pályázatok benyújtási határideje: az ebr42 információs rendszerben 2014. április 23. 16
óra, papír alapon postai úton 2014. április 24.
Közreműködő Szervezet: Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság.
Támogatási döntés: 2014. május 30-áig (a rendelkezésre álló előirányzat erejéig), legkésőbb
2014. december 10-éig (a maradvány és a döntéssel le nem kötött összeg terhére).
Támogatási szerződés megkötése: a támogatási döntés közlésétől számított 15 napon belül, de
legkésőbb 2014. december 19-éig.
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Támogatás folyósítása: a TSZ megkötését követő 10 napon belül.
A beruházás fenntartási időszakában a minimálisan keletkező áramköltséget az önkormányzat a
költségvetéséből biztosítani tudja, a beruházás fenntartható.
A pályázat anyagát a Nádasdi Elektró Kft –vel elkészíttetem
Az ebr. rendszerben a feltöltést elkészítettem amennyiben a döntésünk pozitív abban az esetben
véglegesítem és beadhatjuk.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a
döntés meghozatalára.
Gyebnár László:
Támogatom az előterjesztésben foglaltakat, javaslom, nyújtsunk be ismét pályázatot.
A képviselő testület 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta
Bér Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
23/2014. (04.22.) Kt. Határozata
Bér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ „a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról
szóló 28/2014. (IV.1.) BM rendelet keretében pályázatot kíván benyújtani
térfigyelő kamerarendszerek kiépítésére.
2./ Képviselő-testület 100%-os vissza nem térítendő támogatást igényel.
3./ Képviselőtestület vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást a
beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének
megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával –
használja.
Felelős: Matics János polgármester
Határidő: 1. és 2. pont: 2014. április 23. 16 óra
3. pont: nyertes pályázat esetén.
Több napirendi pont nem lévén, a polgármester megköszönte a részvételt, és az ülést bezárta.
kmf:

------------------------ -------------------------Matics János
Várnai Ildikó
polgármester
jegyző

----------------------------------------------------Gyebnár László és Osztrolucszki Pál
Jegyzőkönyv-hitelesítők
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