Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testülete

8. s z á m ú
JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2013. június 14-én 15 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint, Gönczöl József polgármester, Borbély László, Hauszmann
Gábor, Szorcsik Attila, Varga István képviselők, a meghívott, dr. Varga Tibor
jegyző, valamint 8 helyi lakos érdeklődő

Gönczöl József polgármester az ülés megnyitása után javasolja hitelesítőnek Hauszmann Gábor
és Szorcsik Attila képviselőket.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal hitelesítőnek Hauszmann Gábor és Szorcsik Attila
képviselőket választja.
Gönczöl József polgármester ismerteti a meghívó szerinti napirendi pontokat.
1. Térfigyelő kamera pályázat elbírálása
2. Szentháromság szobor felújításának megtárgyalása

Ezt követően a Képviselő-testület a napirendet 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat
nélkül elfogadja.
1. Térfigyelő kamera pályázat elbírálása
Gönczöl József polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a térfigyelő pályázatra
vonatkozó árajánlatokról, melyet a képviselők írásban megkaptak. Ezt követően Hauszmann
Gábor javaslatára az analóg rendszerre vonatkozó árajánlatot fogadja el a testület, majd a
képviselő-testület, nyílt szavazással 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény nélkül az
alábbi határozatot hozza.

1

25/2013.(06.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzata „Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése
Nagyorosziban” címmel támogatási kérelmet nyújt be az Ipoly-menti Palócok LEADER
HACS által kiírt pályázati támogatásra.
HVS intézkedés megnevezése: Ipoly-menti Palócok LEADER HACS területén térfigyelő
rendszer kialakítása, fejlesztése.
Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése: Biztonságos élettér kialakítása, biztosítása.
HVS intézkedés leírása: Az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete illetékességi
területén településszintű térfigyelő rendszer kiépítése, fejlesztése.
Az intézkedés típus szerinti besorolása: 6. számú Ipoly-menti Palócok LEADER HACS
területén térfigyelő rendszer kialakítása, fejlesztése.
HBB támogató levél száma: NY 2013/19.
Projekt címe: Térfigyelő rendszer kialakítása Nagyoroszi község területén.
A projekt költségvetése:

3.523.691 Ft

Projekt igényelt támogatási összege:
Eszközbeszerzés:
2.388.000 Ft
Kötelező nyilvánosság:
100.000 Ft
Menedzsment:
286.560 Ft
Összes projekt (nettó):
2.774.560 Ft
Saját forrás:
749.131 Ft

2. Szentháromság szobor felújításának megtárgyalása
Gönczöl József polgármester ismerteti a Szentháromság szobor felújítására megküldött
árajánlatokat, tájékoztatja a testületet, hogy a restaurátor a galamb, jogar, korona felújítását
munkadíj nélkül végzi. Ezt követően a képviselők vitatják a rendelkezésre álló források miatt
annak szükségességét, ezt követően a képviselő-testület 3 igen szavazattal 1 tartózkodással és
1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza.

26/2013.(06.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentháromság szobor felújítására
966.168 Ft-ot állapít meg Deák Jenő restaurátor részére, ezen belül (124.762 Ft + 100.000 Ft
+16.000 Ft szállítási díjat a galamb, jogar és korona felújításra.)
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Ezt követően Gönczöl József polgármester megkérdezi van e valakinek kérdése, interpellációja.
Miután nem volt, az ülést berekeszti.

-kmf-
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