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JEGYZoKÖNYv
KépviseIőłestĹileténel<Ż0l1.

Készült: Kisĺljszállás Város onkoľnrányzat
(csütörtöktin),

januáľ

Ż0-áll

16.00 óľai kezĺlettel taftott rendkíyĺiĺi,nyilvćmos Ĺiléséľől.

Az iilés helye: Városháza Gaál KálmáI] teľl]]e (enlelet

3l.

teľenr)

Jelen vannak: Kecze István polgáľllresteľ, Denreteľ Jánosné, Dľ. Ducza Lajos. Dľ. Malatinszl<1,
Anclľás. Máthé Zsolt, Molnáľ lnrľe' Nagy lstvállZoltán, Nagy Lajosné. Szepesi .lenő' Tatáľ Zoltárl,lĺépviselő-testii leti tagol<:

Dr. Kittlingeľ Ilona címzetes fojegyző, Kacsó Sándoľné aljegyzó, Dľ. KLli Gáboľ váľosĘlesztési
osztály

v
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Paľcj i Eľi l<a .|egyzolĺön1,vvezető:

Kecze István: Köszönti a nregjelenteket!
Bejelenti, hogy a képviselő-testĹilet 10 főveljelen van. (83,33%-os a ľészvétel)cönczi Károly és TLll<a
AIltal telepĹilési l<épviselok igazoltan vallnak távol.
Megállapít_ja. hogy a testĹilet hatáľozatképes, a ľenclkívĹili,nyilvános Ĺilést megnyitja'
BejeIenti, hogy a jegyzokonyvet Paľdi Eľika Ĺigykezelő vezeÍi.
Jegyzőkönyv-hitelesítőllek felkéľi Molnár Inrľe és Nagy Lajosné telepĹilési l<épviselőket.
Szayazásra bocsátja- nrás javaslat hiányában-a jegyzőkönyv-hitelesítől< szenlél1,érlek elfogadását.

Kisújszállás Váľos Önkoľmányzatźłnak Képviselő-testüIete egyhangú szavazással (10
szav azatta|)
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Kecze István: .lavaslatot tesz az Ĺilésl<ilĺĹilclött nreghívó szeľiIlti napiľencĺ.iéľe.
További nlóclosító javaslat inclítvállyozására ad lehetoséget.
Megállapítja. hogy a képviselő-testĹilet tagai részéľolnlódosítási _javaslat lrelrr lralrgzik
szavazásra bocsát-ia a Ineghívó szeľinti napiľend elfogadását!

Kisújszáltás Város Onkoľmányzatánzk Képviselő-testülete egyhangú szavazással
szav azattal elfo gaĺlj a a kör'etkező

igen

élyét.
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Napiľencl a nvilvános ülésľe:
l

.

Elote{esztés bĹinniegelozési pályázat benyĹljtásáľa

Eloteľjeszto: KeczeIstvánpolgáľmesteľ

Meghívott:

Dľ. KLli Gábor osztályvezeÍő

Kiss Enclľe intéznrényi ľefeľelrs
'[/élenléĄ:ezi.' PénzĹipryi é's Gcłzclólkodási Bizotĺság (P/5)

Narliľenĺl a záľt ülésľe:

1.

Előterjesztés villanros eneľgia beszerzése KisĹljszállás Váľos Öllkol'lllátl\'zata és intéznlényei
ľ

észére táľgyťl közb eszerzés i elj áľás eľed ményéIl ek nlegá

l

Előtel-iesztő: KeczeIstván polgáľnresteľ
Meghívott: Dľ. Kui Gáboľ osztályvezető
Vélenlérylezi: Közbeszeľzési Bizoĺĺság (ZKB/])
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napirendi pont:
Blőteľjesztés bűnmegelőzési pályázat benyújtásáľa
1.

Kecze István: Mivel kevés idő állt a képviselok rendelkezéséreaz eIőterjesztés áttanulmányozásźta,
megkéri Kiss Endrét röviden foglalja ossze az előterjesztés lényegét.
Tuka Antal települési képviselő 16.]4 órakor bejön az ülésterembe. (ielen van: ]]
résnétel)

fő'

91'67%-os

Kiss Endľe: Kiegészítésébenelőször a

pá\yázat leglényegesebb paramétereit ísmer1eti: a
összeg
1-5
millió
Ft
kozötti,
a
minimális önerő I0%o, maximálisan 50% fordítható
mepáLyázható
tárgyi eszközre, a projekt időtaĺtama is erőteljesen korlátozott: március 1. - 15-e közötti a
megvalósítási időszak. 34 millió Ft a keľetösszeg, és legfeljebb husz páIyázatot támogatnak.
Az ęLókészítéssoľán árajánlaÍokat kell beszerezni és egyeztetéseket kellett elvégezni, melynek
köszönhetően megtudta, hogy rengetegen fognak páIyázni eÍTe a keretre. Igyekeztek a páIyázat
összeállításánál a leheto legtöbb előný jelentő szempontot érvényesíteni,és pont emiatt egy
szerényebb összegre szúletett javaslat. Egyeztetett az intézményekkel és a civil szervezetekkeI, és az o
igényeik alapján az I.l és III./ komponens közül kellett vźiasztaru' Mivel a III./ komponensben nincs
lehetőség tárgyl eszkoz beszerzésľe, kénýelenek voltak az I. komponenst váIasztani. Ebbe az
intézményí i gényeket megprób álta mind b eilleszteni.
A projekt lényegesebb elemei:
o a jelenlegi 32 készülékből áIlő jeIzorendszert további 20 készülékkelbővíteni. Megjegyzi,
hogy 1B fó van várólistán, így ľeális a20készulék kihelyezése.
. Két óvodaépület riasztórendszerrel történő ellátása.
. Polgáľorség és mezoőrség számára fokozott járőľozési lehetoség biztosítása.
. A Cigźlny Kisebbségi onkormányzat képviselójével közösen roma közösségépítő program
szervezése két helyszínen. Itt a szocializáció jelenik meg elsősorban ľészben a vallás
elemeivel.
. gyermekvédelmi fórum átgondolása, mentorálláSa' SzervezéSe,
o gyermekek körében előforduló bűnelkövętővé és sértettéválás megelőzésére, drogfogyasztás
megelőzéséľe pľogľamok szervezése,
o je\zo, ťlgyeIőhálőzat létrehozása, amely a ,,szomszédok egymásért'' program helyi vá|tozata.
40 fő kapna személyľeszabott képzést,akik a későbbiekben a polgárőrséggel és a
rendőrséggel egyĹittműköđve tudnák a váľos közbiztonságát fokozni'
A páIyázat főösszege 2.087.000,- Ft, és az öneľő nem I0oÁ, hanem I4oÁ, 300.000,- Ft. Előný jelentő
szempont, ha valaki 10%o-nál nagyobb önerőt vállalfel. Szintén eloný jelentő szempont, ha több olyan
partneľt vormak bę, akik önállóan is jogosultakpáIyázni, és ha haľomnál több tevékenységet vállalnak
be, ami megtörtént. Előny, ha a pĺogľamot hosszabb távon fęnntartják. A jelzőkészrilékeknél és több
pľogramnál ez nem probléma, és bizonyítható módon dokumentálni lehet. Minden előný jelentő
szempontot kihasználtak tehát a pály źnat keretében.
Másik fontos szempont is volt, amikoľ az eszkozbęszęrzést tęrvezték: ne legyenek üzemeltetési
koltségek sem aZ önkormányzat, sem a felhasználók részérol, hiszen a jelzokésnJlékek felhasznáIói
egyedül élő idos embeľek, akiknek a saját ingatlanuk és a saját életük fenntartása is igen nagy
nehézségetokoz. Nem tudnak még néhány százforintos költséget sem pluszban elviselni, ezért vonalas
készrilékekhęzillęszthętő berendezéseket terveztek.
Kecze István: Megköszöni a tź!ékoztatást.
Ezek után kéľia Pérrzügyi és GazdáIkodási Bizottság állásfoglalásának ismertetését.

Nagy IstvánZoltánz Kisújszállás Város onkormányzatánakPénnlgyi és Gazdálkodási Bizottsága a
bűnmegelozési páIyázat benyújtásáróI szőIő hatźtrozatí javaslatot előte{esztés szęrinti formában
elfogadásľa j avasolj a a képviselő-testületnęk.
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Kecze István : Megköszöni
Kérdéseknek ad helyt'

a tájékoztatást.

Dr. Ducza Lajos: A vallás elemeivel

kapcsolatban megjegyzi, hogy a történelmi egyházak
kifogásolhadák' ha nem elfogadott vallási közösség végzi ezt a közösségépítést. Tart attól, hogy a
református és katolikus egyház nehezményezheli, ha másfajta vallásí formát támogat az
önkormányzat.

Máthé Zsolt: Előný jelent a I)%o-on felüli saját forás biztosítása. A pontozásnál van-e plusz pont
meghatározva? Nincs? Akkor legyen 250.000,- Ft az önerő és ne 300.000'- Ft.

Dľ. Malatinszky András: A cigányok

esetében teljesen mindegy, hogy milyen vallásról van szó,
néhanapján hangulat kérdése,hogy kinek a hívőszavźra
közösségépítésról
beszélnek,
mert
amikor
jörLrrek össze. Mindenképpen hasznos dolog az, ha ugyanazohől az egyLittélésinormákról hallanak,
azokat a jogkövetési magatartásokat hangsu|yozzák és tartják fontosnak, amit bármely egyház a
tagjainak eloíľ.Ennęk semmilyen jelentősége nincs'
Máthé Zsolt javaslatára elmondja, hogy az arányokat tekintve az 50.000'- Ft-ot nem szabaď
ko ckáztatĺi a p ály ázat sikere érdekében.

Kĺss Endrez Máthé Zsolt települési képviselő kéľdéséreválaszolja, hogy ő 14,37oÁ-os önerot javasol,
a 250'000,_ Ft csak II,9oÁ, ami kevésbéjelentős' Az eIbíráIásnál ennek is lehet súlya, illetve a
páIyázatot 18.00óráigpostárakelladni' és,haezttámogatjaatestület'akkorapáIyázatjelentosrészéÍ
újľakell készíteni.

Dr. Ducza Lajos települési képviselő kérdéséreválaszolja, hogy a Szász Károly féle Szabad
keľesztényekgyülekezete tartaná ezeket a vallásí ęlőadásokat'

Kecze István: Megköszöni a kérdésekre adott vá|aszt.
További kérdéshiányában véleményeket, j avaslatokat v ár.

Máthé Zso|t: Támogatja, elfogadásra javasolja a határozati javaslat előteľjesztés szerinti fonnában
történő elfogadását.

Kecze István: Megköszöni a javaslatot, véleméný.
További vélemény,javaslat hiányában szavazásra bocsátja a bűnmegelőzési pá|yázat benýjtásáról
szőIőhatározati javaslat előterjesztés szerinti formában történő elfogadását!

Kisújszállás Város onkormányzatáĺak Képviselő-testülete egyhangú szavazással (11 igen
szav azattal) elfo gad j a a j av

as

l

atot, és a kĺivetk ező határ o zatot hozza:

l Ż0 ĺ. (I.2 0.) szám rĺ ti n ko ľm ány zati határ ozat
bűnmegelő zési pá|y áłzat benyújtásáľól
1.

1./ Kisújszállás Város ÖnkormányzaÍa ugy dönt, hogy Beltigyminisztérium és az országos
Bűnmegelőzési Bizottság bűnmegelozési projektek megvalósítására kiírt felhívásrapályźnatot nýjt be
,,Kisújszállásiak összefogása egłmós biztonságáért" címmel, amelyhez önerejeként 300.000.- Ft-ot
biztosít a2011' évi költségvetése terhére' továbbá biztosítja az 5.000.- FÍpźiyázatiđíjat.
Az önkormányzat a páIyázaton 1.787.276.- Ft támogatást igényel. A projekt tervezętt osszköltsége
Ż.087 'Ż]6'-Ft.

2./ AZ önkormányzat megbízza a polgármestert az 1./ pont szerinti pá|yázat előkészítésével,

benýj

tás áv

al, a p ály ázati díj befizetésével.

Felelős:
Hatándo:
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3'l AZ

onkormányzat

szükséges.

Felelős:

Hatáidő:

a 2011. évi költségvetésében az e

határozaI szerinti kiadásokat tervezni

Kecze István polgármester, Dr. Kittlínger Ilona címzetes főjegyző
Ż011. februźr 22.

Erľol értesül:
1. Kecze István polgármester
2' Polgármesteri Hivatal lgazgatási osztálya
3' Polgármesteri Hivatal Pénztigyi OsztáIya
4. Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési osztálya
5' Polgármesteri Hivatal IntézményiosztáLya

További kiegészítés,kérdés,vélemény,javaslat nem hangzik el.

A

polgármester megköszöni

a

részvételt, a képviselők munkáját, és a rendkívüli, nyilvános i'ilést 16.26 órakor berekeszti. Közli, hogy
pár perc szĺinet után a képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.

Kmf.

,:M". ul ď ĺ^r
Kittlinger l}ldĺra-:/
címzetes főjegyző

/: Dr.
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/:
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Molnár Imre:l
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települési képviselő

