
 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Csány község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 30-án, 13.00 órai kezdettel 

megtartott rendkívüli testületi üléséről. 

 

Jelen vannak: Medve István polgármester, Józsa Zsolt József alpolgármester, Medve Éva, Juhász Dávid, 

Gál Tiborné, Szabó Margit, Dr. Ködmön Levente Gergely képviselők. (7 fő)  

 

Tanácskozási joggal megjelent: dr. Szentiványi-Csomós Szilvia jegyző 

                             

Jegyzőkönyvvezető: Fábián Krisztina igazgatási előadó   

                                           

Medve István polgármester: 
A képviselő-testület ülését megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a testületi ülés 

határozatképes, mivel a megválasztott 7 képviselő hiánytalanul jelen van.  

 

Javasolta, hogy a megjelent képviselők jegyzőkönyv hitelesítőknek válasszák meg Gál Tiborné és Dr. 

Ködmön Levente Gergely képviselőket. 

 

A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett, és meghozta a következő határozatát: 

 

Csány község Önkormányzata Képviselő-testületének 

35/2012. (III.30.) számú határozata 

 

Csány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012.III.30-án megtartott rendkívüli üléséről 

készült jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztotta Gál Tiborné és Dr. Ködmön Levente Gergely 

képviselőket. 

 

Medve István polgármester:  

Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a mai rendkívüli ülés összehívására két pályázati lehetőség 

miatt került sor, javasolja, hogy térfigyelő kamerákra kiírt pályázati lehetőség, valamint a könyvtári 

berendezés beszerzésre kiírt pályázati lehetőség napirendi pontokat tárgyalják meg. 

 

A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett, és meghozta a következő határozatát: 

 

Csány község Önkormányzata Képviselő-testületének 

36/2012. (III.30.) számú határozata 

 

Csány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. március 30-i ülésének napirendjét a 

következők szerint állapította meg: 

 

Napirend : 

1./ Térfigyelő kamerákra kiírt pályázat 

     Előadó: Medve István polgármester 

2./  Könyvtári berendezés beszerzésére kiírt pályázat  

     Előadó: Medve István polgármester 

 

1. napirendi pont 

 

Medve István polgármester: 
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a 4/2012. (III.1.) BM rendelet alapján 10 millió forint összegig lehet 

pályázni hátrányos helyzetű településeknek többek között közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések 



 

 

megvalósítására. Három árajánlatot kért be térfigyelő kamera-rendszer kiépítésére, amelyből kettő 

érkezett meg a testületi ülésig. Az egyik a Global Line Kft. ajánlata, amely 5.166.000 Ft + ÁFA (kb. 6.5 

millió Ft), ez hat darab 1 megapixeles kamerát tartalmaz, a kamerák nem forgathatók. Nagyon fejlett 

technológiájú rendszer, hátránya azonban, hogy internethasználatot és havi díjat is magába foglal. A cég 

internet-szolgáltató is, és a havi díj 10.000 Ft lenne. Jelzi, hogy kérte a cég képviselőjét, hogy az árajánlat 

elkészítésekor vegye figyelembe azt, hogy az önkormányzat nem kíván havidíjat is fizetni a rendszer 

üzemeltetéséhez, ennek ellenére a cég ilyen havidíjat is tartalmazó árajánlatot tett. 

A másik árajánlat az ARMED 2000 Kft. nyolc darab fix kamerát tartalmaz, 1,3 megapixel felbontással, 

melyhez nem szükséges internet, saját mikrohullámú rendszert használ. Ez a kamera rendszer 16 

kameráig bővíthető. Éjszaka is használható. A rendszerre két év garanciát ad a cég. Az árajánlatba bele 

van kalkulálva a műszaki tervdokumentáció, mely kb. 100.000 Ft, illetve a kamerákhoz az elektromos 

áram lekötése (50.000 Ft/hely). 

Mindkét cég esetében egy helyiségben van a szervergép, amely tárolja a felvételeket, illetve a monitoron 

is megnézhető a kép.  

Javasolja az ARMED 2000 Kft. ajánlatát elfogadásra. 

 

A képviselő- testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot, és  a következő határozatot hozta: 

 

Csány község Önkormányzata Képviselő-testületének 

37/2012. (III.30.) számú határozat  

 

Csány község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések 

megvalósítására benyújtandó pályázatához elfogadja az ARMED 2000 Kft. ajánlatát térfigyelő kamera-

rendszer kiépítésére, mely tartalmazza a hálózat kiépítését (vezeték nélküli jeltovábbítás), a kamerák be- 

és felszerelését, a hálózati digitális rögzítő árát, valamint az áramellátáshoz szükséges lekötési 

tervdokumentáció díját, és a lekötési díjakat. 

 

Erről értesül: 

1. Képviselő-testület – helyben 

2. ARMED 2000 Kft. – 6120 Kiskunmajsa Deák Ferenc utca 47.  

 

Csány község Önkormányzata Képviselő-testületének 

38/2012. (III.30.) számú határozat közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására 

támogatási igény benyújtásáról 

 

Csány község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási igényt kíván benyújtani a 4/2012. 

(III.1.) BM rendeletben meghatározott, az önkormányzatok feladatellátását szolgáló fejlesztésekhez 

kapcsolódó központosított előirányzat keretéhez Csány község közbiztonságát szolgáló térfigyelő 

kamerarendszer kiépítésére a rendeletben foglalt feltételekkel. 

 

Csány község Önkormányzata vállalja 487462 Ft összegű, a beruházás összértékének 10%-át kitevő 

önerő biztosítását a beruházás megvalósítása érdekében a 2012. év költségvetése terhére.  

 

A beruházás tervezett összege: bruttó 4874616 Ft,  

 

melyből  

- vissza nem térítendő állami támogatás: 4387154 Ft. 

- önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános tartaléka terhére 90% önerő biztosítás: 487462 

Ft. 

 

Csány község Önkormányzata vállalja, hogy a támogatás felhasználásával megvalósuló beruházást a 

beruházás megvalósulásától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően, a működtetésre 

vonatkoztató jogszabályok megtartásával használja.  



 

 

 

Felelős: Medve István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2. napirendi pont 

 

Medve István polgármester: 
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár által megküldött pályázati anyag a könyvtár berendezésének 

fejlesztésére szolgál. Két millió Ft összegig lehet pályázatot benyújtani. A Nemzeti Kulturális Alap által 

kiírt pályázathoz 10% önrészre van szükség, 5000 Ft a pályázati díj. A pályázathoz szükséges az 

önkormányzat részéről a könyvtárellátó-hely bővítésének terve. A jelenlegi helyiséget 30 m
2
-rel lehetne 

bővíteni: azt az irodát, ahol jelenleg a falugazdász fogadja az ügyfeleket a könyvtár részévé lehetne tenni. 

Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy támogassák a könyvtárellátó-hely bővítésére vonatkozó javaslatot. 

 

A képviselő- testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot, és  a következő határozatokat hozta: 

 

Csány község Önkormányzata Képviselő-testületének 

39/2012. (III.30.) számú határozat 

Csány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csány Szövetkezet út 2. szám alatti művelődési 

ház területén 30 m
2
-rel tervezi növelni a könyvtárellátó-helyet. A korábban falugazdász irodaként 

működő helyiséget a továbbiakban olvasóteremként kívánja működtetni. 

 

Felelős: Medve István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Medve István polgármester: 
Javasolja, hogy az önkormányzat a Nemzeti Kulturális Alap által meghirdetett pályázaton induljon és 

202.184 Ft-ot különítsen el a szükséges önrészhez. 

 

A képviselő- testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot, és  a következő határozatokat hozta: 

 

Csány község Önkormányzata Képviselő-testületének 

40/2012. (III.30.) számú határozat 

Csány község Önkormányzatának Képviselő-testülete részt kíván venni a Nemzeti Kulturális Alap 

„Szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés” című pályázaton.  

 

Csány község Önkormányzata vállalja 202.184 Ft összegű, a beruházás összértékének 10%-át kitevő 

önerő biztosítását a beruházás megvalósítása érdekében a 2012. év költségvetése terhére.  

 

A beruházás tervezett összege: bruttó 2.021.840 Ft,  

 

melyből  

- vissza nem térítendő állami támogatás: 1819656 Ft. 

- önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános tartaléka terhére 90% önerő biztosítás: 

202.184 Ft. 

 

Felelős: Medve István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Dr. Ködmön Levente Gergely képviselő: 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az FC Hatvan elnöke pályázatot kíván benyújtani sportprogram 

támogatásra 10,5 millió forint összegben. A pályázatban a hatvani klubon kívül a kistérség más klubjai is 

részt vehetnek. Köszönetet mond Szabó Margit képviselőnek, a Csányi Általános Iskola igazgatójának a 



 

 

pályázathoz szükséges leigazolások gyors megszervezésében nyújtott segítségéért, így 45 gyermek 

leigazolása zajlott le nagyon rövid idő alatt. 

A pályázaton tárgyi eszközöket (labda, háló, mez, melegítő), illetve a fenntartáshoz szükséges eszközöket 

lehet nyerni (fűnyíró, locsoló rendszer). 

Az FC Hatvan elnökének szóbeli ígérete alapján az önerőt és a pályázati részt is biztosítani tudja, a 

Csányi SE-nek nem kerülne külön költségébe. 

A tájékoztatást azért látta szükségesnek, mivel a Csányi SE az önkormányzat tulajdonában lévő 

sportpályán tevékenykedik. 

Tájékoztatja továbbá a megjelenteket, hogy szóba került a sportpályán található öltöző felújítása is, de 

idén, ebből a pályázatból az idő rövidsége miatt erre nem kerülhet sor. 

 

 

Medve István polgármester: 

Megköszöni Dr. Ködmön Levente Gergely képviselőnek a tájékoztatást.  

Mivel egyéb hozzászólás, kérdés nem hangzott el az ülést 13.35-kor bezárta. 

 

 

kmft. 

         

 

          Medve István                                                         Dr. Szentiványi-Csomós Szilvia 

           polgármester                                                                              jegyző 
 

 

 

         Gál Tiborné                                                                  Dr. Ködmön Levente Gergely 

       jegyzőkönyv hitelesítő                                                     jegyzőkönyv hitelesítő 

                                   

 

 

                        Fábián Krisztina 

                                   jegyzőkönyv vezető 

 

 


