JEGYZŐKÖNYV
Készült Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 2-án megtartott
rendkívüli üléséről
Jelen voltak:

Búza Zsolt
Lépné Soós Anita
Kecskeméti Józsefné
Kovács Gábor
Mihályné Tóth Margit
Dr. Orosz Éva
Dr. Lajkó Norbert

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző

Igazoltan távol:

Fátyolné Ménesi Ildikó

képviselő

A jegyzőkönyv 1 db hangszalagon lett rögzítve.
Búza Zsolt:
Köszönti a megjelent képviselő-testületi tagokat, megállapítja, hogy a
képviselő-testület határozatképes, javaslatot tesz a meghívóban rögzített napirendi pont
tárgyalására és elfogadására. Egyúttal megkérdezi, van-e egyéb napirend tárgyalására
vonatkozó javaslat.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.
58/2012. (04.02.)

határozat
Baks Község Önkormányzat képviselő-testülete a meghívóban
rögzített napirendi pontot tárgyalási alapul elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
3.) Dr. Barcsi Judit pályázatíró

Búza Zsolt:
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztására Kovács Gábor
képviselő és Lépné Soós Anita alpolgármester személyében.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.
59/2011. (04.02.)

határozat
Baks Község Önkormányzat képviselő-testülete Kovács Gábor
képviselőt és Lépné Soós Anita alpolgármestert jegyzőkönyv
hitelesítőnek megválasztja.
Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
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3.) Kovács Gábor képviselő
4.) Lépné Soós Anita alpolgármester
Búza Zsolt:
Köszönöm a tisztelt képviselőknek, hogy ilyen gyorsan össze tudtuk
hozni a rendkívüli testületi ülést. Erre azért volt szükség, mert a határidő – mint minden egyes
pályázatnál – szorít, egy hétig tartott összeállítani a pályázati anyagot. Sikerült találni olyan
műszaki tanácsadót, aki segítséget tudott nyújtani a pályázathoz szükséges költségvetés
összeállításánál, illetve hogyan tudjuk ezt a rendszert úgy kiépíteni, hogy megfelelő legyen.
Kiírásra került egy közbiztonság növelését szolgáló pályázat, amelynek keretében térfigyelő
rendszert ill. térfigyelő kamerákat szeretnénk megvalósítani, valamint az ehhez kapcsolódó
kandelábereket kihelyezni. A kamerák éjszaka ugyanis csak akkor tudnak megfelelő képeket
alkotni, ha megfelelő fényerő áll rendelkezésre. Azért, hogy a plusz fényerők ne kerüljenek
pénzbe, 4 db kandeláber van beépítve a pályázatba, ebből 3 db a temetőbe kerülne
kihelyezésre. Tudjuk, hogy rendszeresek a lopások, ezt megelőzendő helyeznénk ki, és a
bejáratok megvilágítása visszatartó erő lenne azok számára, akik mások értékeit
eltulajdonítani mennek a temetőbe. A negyedik kandeláber a játszótérre kerülne. Most 2000
W-os lámpával van megvilágítva, igaz, hogy alkonykapcsolóval. Azóta jóval kevesebb a
rongálás. A napelemes kandeláberek működtetése az önkormányzatnak nem kerülne pénzébe.
A maximálisan pályázható összeg 10 millió Ft, 90 %-os támogatással 10 % önerőt igényel.
Ami jó ebben a pályázatban, hogy a Fő utcát tulajdonképpen végig kamerázzuk. Egy
csomóponthoz több kamera kerül, összesen 7 csomópont van megjelölve: temető, majori
kapu, iskola, Faluház – park – játszótér, Polgármesteri Hivatal – buszmegálló, piac és a
Mária-telep. Az árajánlat mellékletében megtalálhatók a részletes műszaki paraméterek.
Az internetszolgáltatónk adóvevője a víztoronyra van elhelyezve és ezt igénybe lehet venni
úgy – mivel mikrohullámú rendszer lenne kiépítve -, hogy a szolgáltató biztosította az
önkormányzatot, ha ilyen jellegű igényei vannak, akkor ingyen és bérmentve szolgáltatja ezt
nekünk.
A fenntartási költségek nagyon minimálisak, mert közintézményeknél és néhány magánháznál
lennének kihelyezve ezek a készülékek.
Azt gondolom, hogy ez jó dolog, ennek visszatartó ereje lesz a településen. Vannak olyan
periódusok, amikor megszaporodnak a betöréses lopások, és nemcsak az időseink
védelmében, hanem intézményeink, a közvagyon védelme érdekében is elengedhetetlen
dolog. Ha van egy ilyen lehetőség, hogy 10 millió forintért biztonságosabbá tegyük ha nem is
az egész települést, de legalább a Fő utcát, akkor ez jó dolog. Van-e kérdés?
Mihályné Tóth Margit: Pontosan hova lesznek elhelyezve a készülékek, ki figyeli, hova
mennek az adatok?
Búza Zsolt: Az előterjesztésben szereplő hét csomópontba lesznek kihelyezve a készülékek,
amik felveszik.
Mihályné Tóth Margit: Például a Mária-telepen hol?
Búza Zsolt: A Közösségi Házban. Minden egyes helyet próbáltunk úgy kialakítani, hogy
középületben vagy olyan magánházban legyen, amelyet már előre leegyeztettünk. Például a
majori kapunál Huszka Tiboréknál lesz elhelyezve, minimális kiépítés szükséges, a kamerától
a készülékig 400 méterre van lehetőség. Mikrohullámú kapcsolattal lesz kialakítva és ennek
akkor lesz jelentősége, ha valami történik. Máskor teljesen felesleges ezt figyelni, erre nem
terveztünk munkavállalót. 24-48-72 óráig őrzi meg a felvételeket a rendszer, utána
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automatikusan törlődik. 2012-től nemcsak a rendőröknek, hanem akár a polgárőröknek is van
lehetősége térfigyelő rendszer esetében megfigyelést folytatni.
Mihályné Tóth Margit: Tehát ez nincs bekötve a rendőrségre? Nem tudom akkor például a
majori kapunál mit pásztáz a kamera?
Búza Zsolt:
forgalmat.

Tulajdonképpen a kereszteződést, a minden irányból bejövő és elmenő

Mihályné Tóth Margit: Nem azért, hogy aggódok, de én nem szeretném, hogyha engem
naponta felvenne egy kamera. Személyiségi jogokra tekintettel van valami kikötés?
Búza Zsolt: Térfigyelő rendszernél nem kell külön engedély, közterületről van szó.
Dr. Lajkó Norbert: Ez nem olyan, mint ami a Google-ban van, hogy a műhold ráközelít az
ingatlanra és lehet látni ami ott van.
Mihályné Tóth Margit: Nem olyan egyszerű ez azért szerintem.
Búza Zsolt: De, szerintem meg igen.
Mihályné Tóth Margit: Napi 24 órában pásztázzon engem valami, hogy mit csinálok.
Búza Zsolt: Nem kell mindig a kamera előtt állni, hanem el kell menni onnan és akkor nem
fog pásztázni.
Kovács Gábor: Feszültségoldó ebben benne van? Nem látom a paraméterek között, ha
nincsen áram, hogy dolgozik?
Búza Zsolt: Ezt nem tudom. Vagy te a szünetmentes tápra gondolsz?
Kovács Gábor: Igen.
Búza Zsolt: Abban bízzunk, hogy ne pont akkor történjen a dolog amikor áramszünet van.
Dr. Lajkó Norbert: Hol lesz a számítógép elhelyezve? A komplett megfigyelő számítógép.
Búza Zsolt: A Polgármesteri Hivatalban.
Kovács Gábor: A számítógéphez ide vezet minden, aztán ha valami van, innen vissza lehet
tekinteni.
Búza Zsolt: Igen.
Kovács Gábor: Van tápegység is, látom benne van.
Kecskeméti Józsefné: Végül is ez nem olyan, hogy a hivatalban benn van a számítógép,
egész nap valaki ott ül és ott nézi, hogy mi történik a faluban. Ez csak arra szolgál, hogyha
valami esemény van, vissza lehet nézni.
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Mihályné Tóth Margit: De van rá lehetőség, hogy valaki ott üljön és nézze, hogy mit
csinálok. Vagy ez nem olyan rendszer? Én nem értek hozzá, azért kérdezem.
Búza Zsolt: Az előbb mondtam el.
Kecskeméti Józsefné: Nem fog ott ülni egy valaki, mert az fizetős.
Búza Zsolt: Nem fogom elmondani újra. Az előbb elmondtam, hogy miről szól a rendszer.
Van-e más kérdés?
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.
60/2012. (04.02.)

határozat
Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
„Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása”
pályázat tárgyában tett előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.
1.

Baks
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza Búza Zsolt polgármestert a pályázat benyújtására
és az ahhoz szükséges nyilatkozatok megtételére.
A Képviselő-testület a költségvetés terhére biztosítja a
pályázathoz szükséges önerőt: 1.099.477.- Ft-ot.

2.

Erről értesítést kapnak:
1.)
2.)
3.)
4.)

Búza Zsolt polgármester
Dr. Lajkó Norbert jegyző
Dr. Barcsi Judit pályázatíró
Gazdálkodási Csoport

Búza Zsolt: Elfogadtad, Margit?
Mihályné Tóth Margit: Én elfogadtam egy fenntartással, ha nem nézik itt egész nap, hogy
mit csinálok.
Búza Zsolt: Az előbb elmondtam. Van rá lehetőség, hogy az önkormányzat úgy dönt, hogy
egy főt alkalmaz azért. De nem kell ha az a cél, hogy akkor nézzük át, ha valami rendkívüli
esemény történik ezeken a területeken. Ennyi.
Mivel egyéb előterjesztés nem volt, megköszöni a részt vételt és az ülést bezárja.
K.m.f.

Búza Zsolt
polgármester

Kovács Gábor képviselő
jkv. hitelesítő

Dr. Lajkó Norbert
jegyző

Lépné Soós Anita alpolgármester
jkv. hitelesítő

