5. számú napirend a Képviselő-testület 2013. április 24-i ülésén

Döntés pályázat beadásáról
az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes
szabályairól szóló 8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján, térfigyelő kamerarendszer kialakítására

Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat több éves szándéka egybeesik az időközben egyre romló települési bűnözési statisztikák
elvárásaival: modern, a jelenkor technikai kihívásainak megfelelő térfigyelő rendszert kell kialakítani a településen a
közbiztonság növelése érdekében. A 2013. március 29. napján megjelent, fenti BM rendelet alapján az önkormányzat
80 %-os támogatottsági intenzitás mellett valósíthatná meg a kamerarendszer telepítését. A pályázati
dokumentációnak tartalmaznia kell a BM rendelet 8. § (1) bekezdésében foglaltakat, így különösen a saját forrás
biztosítására vonatkozó igazolást, a fejlesztési célra vonatkozó adatokat alátámasztó árajánlatot vagy tervezői
költségvetést valamint a fejlesztéshez kapcsolódó fénykép-dokumentációt. A pályázó önkormányzat a pályázati
adatlapokat 2013. május 02. napjáig nyújthatja be az önkormányzati belső elektronikus rendszerben és e határnapig
papír alapon is (egy eredeti és egy másolati példányban) el kell juttatnia a Magyar Államkincstár területileg illetékes
igazgatóságához. A határidő elmulasztása jogvesztő!
A Képviselő-testület előtt is ismert, hogy néhány évvel ezelőtt már tett kísérletet az önkormányzat ilyen pályázaton
történő indulásra, ennek érdekében kivitelezési terveket is készíttetett. Ezek alapján, friss árajánlat beszerzése mellett,
mód nyílhatna a fent jelölt jogszabályban meghatározott pályázaton történő indulásra.
A BM rendeletben foglaltak szerint a miniszter a rendelkezésre álló előirányzat erejéig 2013. július 1-ig dönt.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő elfogadásra:

Határozati javaslat:
1.

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy az Önkormányzat pályázatot
nyújt be az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes
szabályiról szóló 8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján, a közbiztonság növelése érdekében, térfigyelő
kamerarendszer kialakítására vonatkozó pályázatot nyújt be.

2.

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az előzetes árajánlat alapján a rendszer kialakítása
……………………………. forint költséggel jár, ebből az önkormányzat önerőként, saját költségvetése
terhére –a jelen határozat 1. pontjában foglalt BM rendelet alapján- a 20 %-os önerőt, azaz
…………………….. forint összeget az önkormányzat 2013. évi költségvetési tartaléka terhére vállalja és
biztosítja.

3.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges
dokumentumokat beszerezze, okiratokat aláírja és szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

4.

Egyúttal felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat benyújtásához kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátásáról
gondoskodjék és a pályázatot határidőre nyújtsa be.
Felelős:

Jutasi Kálmán polgármester
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző

Határidő:

2013. május 2., majd értelemszerűen

Rábapatona, 2013. április 17.
Jutasi Kálmán
polgármester

3. pontra
4. pontra

