JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2013. május 13-án
17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről.
Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó terme.
J e l e n v a n n a k:
Nagy András

polgármester

Patyi Norbert

alpolgármester

Bozóki Edit
Hajagos-Tóth István
Horváth Lajos
Tóthné Frank Anikó

képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Részvétel 86%-os.
Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen van:
Valentovics Beáta
jegyző
Nagy András – polgármester – a rendkívüli ülés napirendjének az alábbiakat javasolta:
1.

Jászszentlászló Községben kamerarendszer telepítése a közbiztonság javítása érdekében

2.

Lemondás elővásárlási jogról Halasvíz Kft-ben
1. Jászszentlászló Községben kamerarendszer
érdekében

telepítése

a közbiztonság javítása

Nagy András – polgármester – felszólalásában tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a
„Jászszentlászló Községben kamerarendszer telepítése a közbiztonság javítása érdekében” benyújtásra
került pályázatra hiánypótlás érkezett. Polgármester a pályázati dokumentációt közreadta, valamennyi
jelen lévő képviselő bele tekinthetett. A határidő a pályázat benyújtásakor is nagyon szoros volt,
eredetileg azt gondolták, hogy a Képviselő-testületnek tárgyalnia kell a 100%-os támogatási
intenzitású pályázatot, később az az álláspont győzött, hogy mivel nincs önerőre szükség, így a
testületet csak tájékoztatta a korábbi testületi ülésen. Azonban a hiánypótlás világosan fogalmaz, és
annak ellenére, hogy nincs szükség önerő biztosítására mégis testületi döntés szükséges a pályázat
benyújtásához.
Horváth Lajos – képviselő – Kérdése arra irányult, hogy miért pont most jutott a polgármesternek
eszébe, hogy beadja ezt a pályázatot? Adatvédelmi szempontból nem aggályos a kamerák működése?
A felvételeket, hogyan őrzik?
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Bozóki Edit – képviselő – csatlakozott az előző felszólaláshoz, kérdése arra irányult, hogy a
felvételek tárolására vonatkozóan milyen biztonsági lépések lesznek.
Nagy András – polgármester – válaszában elmondta, hogy azért jutott ezt a terület az eszébe, mert
most volt ilyen pályázati kiírás. A pályázat keretében a Jászszentlászló táblánál Félegyházi úton,
Majsai úton, Móricgáti úton, Csengelei úton, régi úton a Keresztnél, Régi kövesútnál, és a
Faluközpontban lesz kamera. Intelligens kamerák lesznek, amelyek a rendszámot is felismerik. Cél az,
hogy ne tudjanak nyom nélkül mozogni a faluban azok a személyek, akik nem tisztességes úton
járnak. A rendszer 72 óránként újra írja magát, ha az idő alatt nem nézzük meg, akkor elveszik a
lehetőség a betekintésre. A Hivatal épületében lesz egy szerver gép. A gépen tárolt adatokhoz nem
juthat hozzá illetéktelen személy. A polgármesternek és a Biztonsági cég emberének lesz kódja, de
természetesen azt meg kell jelölni, ha betekintenek a rögzített felvételbe, hogy milyen céllal teszik azt.
Ok nélkül nem lehet a felvételeket nézegetni. A rendszer rögzíti, hogy milyen kóddal, ki lép be. Ezt le
kell dokumentálni. Szabályzat keretében fogjuk a pontos adatvédelmi és biztonsági szabályokat
rögzíteni.
Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozza:

65/2013. (V.13.) számú határozat
Jászszentlászló Községben kamerarendszer
telepítése a közbiztonság javítása érdekében
H a t á r o z a t
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete az
egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési
támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013.
(III. 29.) BM rendelete alapján „Közbiztonság növelését
szolgáló fejlesztések” megvalósítása céljából pályázatot nyújt
be. A pályázattal elnyert támogatásból Jászszentlászló
Községben kamerarendszer telepítése történik a közbiztonság
javítása érdekében.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat a Magyarország 2012.
évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII.
törvény 76/C §. (1) bekezdése szerinti törlesztési célú
támogatásban, vagy a Kvt. 72 §. (1) – (2) bekezdései alapján
adósságkonszolidációban nem részesült, ezért a pályázat
benyújtása önerőt nem igényel.
Felelős : Nagy András polgármester
Határidő: Azonnal
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2. Lemondás elővásárlási jogról Halasvíz Kft-ben
Nagy András – polgármester – Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy tekintettel arra, hogy z
Önkormányzat üzletrészt vásárolt a Halasvíz Kft-ben, ezzel tulajdonossá vált. Mint tulajdonos a
Képviselő-testület hozzájárulása szükséges, ha más Önkormányzat is csatlakozni kíván a Halasvíz Kfthez. Jánoshalma Város jelentette be üzletrész vásárlási szándékát, erről kérte Halasvíz Kft a képviselőtestület állásfoglalását.
Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozza:

66/2013. (V. 13.) sz. határozat
Lemondás elővásárlási jogról

HATÁROZAT
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja Jánoshalma Város üzletrész vásárlását a Halas víz Kftben 100.000.-Ft értékben, amelyet Kiskunhalas Város a saját
üzletrészéből biztosít, egyben lemond elővásárlási jogáról.
Felelős: Nagy András polgármester

3./ Egyebek
Tájékoztatás
Nagy András polgármester tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait Varga Kálmán
földtulajdonos ajánlatáról. Az Önkormányzatnak a falu felőli első pásztában 1,2 ha területe
van, a Varga Kálmánnak 2,78 ha. Varga Kálmán ajánlata arra vonatkozott, hogy a 2,78 ha
területet elcserélné egy másik pásztában lévő azonos nagyságú területre. Az érintett tábla 99,9
%-ban az Önkormányzaté, a másik tábla 100%- ban a Varga úré. A csere azért lenne jó, mert
így a tulajdonviszonyok egy pásztára koncentrálódna, és a falu felőli első pászta lenne az
önkormányzaté. igényelni,
Horváth Lajos – képviselő – kérdése arra irányult, hogy később lehetne-e a két
magánszemélyt kivásárolni.

Nagy András – polgármester – nem tudott erre a kérdésre választ adni. A tájékoztatás
gondolatébresztő jellegű, még nem dönt a Képviselő-testület ebben a kérdésben, de érdemes
ezen gondolkodni.
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Hajagos-Tóth István – képviselő – elmondta, hogy a mezőgazdasági munkálatok felügyelete
miatt volt a szőlő területen, amikor a Varga Kálmán felvetette a csere lehetőségét. Érdemes
megfontolni, hiszen mindenki jól jár. Az önkormányzat értékes területhez jut, a Kálmán
könnyebben tud a földjén a munkagépekkel forogni.
Képviselő-testület határozat hozatal nélkül a tájékoztatást tudomásul vette.
Nagy András polgármester mivel több hozzászólás nem volt, az ülést berekesztette.

K. m. f.

Nagy András
polgármester

Valentovics Beáta
jegyző
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