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Kiszombor 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 197/2015.(X. 27.) KNÖT 
határozatában döntött arról, hogy pályázatot kíván benyújtani a Magyarország 2015. évi 
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet III. 4. pont szerinti 
települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására az illegális 
migrációhoz kapcsolódó többletköltségek fedezésére. 
 
A pályázatunkat a döntéshozó pozitív elbírálásban részesítette, az elnyert támogatás 
6.142.000,- Ft, melyből 5.682.000,- Ft összeg fordítható térfigyelő kamerarendszer 
kiépítésére. 
 
A térfigyelő kamerarendszer kiépítését az alábbi helyszíneken tervezzük: 

1. helyszín: Kiszombor belterületén lévő sportpálya és kiszolgáló épület 4 kamerás 
megfigyelő és rögzítő rendszer, 

2. helyszín: Kiszombor külterületén lévő lerakóhely és a 431-es út 3 kamerás megfigyelő 
és rögzítő rendszer, 

3. helyszín: Kiszombor külterületén lévő Románia felöli, Óbébai bevezető út és a 
szelektív hulladéklerakó hely 6 kamerás megfigyelő és rögzítő rendszer, 

4. helyszín: Kiszombor főterének, körforgalmának 6 kamerás megfigyelő és rögzítő 
rendszer, 

5. helyszín: Szegedi - József Attila - Zöldfa utcai csomópont, játszótér és park 6 kamerás 
megfigyelő és rögzítő rendszer. 

 
A beszerzési szabályzat alapján a térfigyelő kamerarendszer kiépítésére az alábbi három 
cégtől kértünk árajánlatot: 

- Globál Védelem Kft. (6922 Földeák, Bajcsy-Zs. E. u. 22/a.)  
o nettó 4.473.800,- Ft + Áfa, bruttó 5.684.266,- Ft, 

- Torrente Security Kft. (6900 Makó, Deák F. u. 47/B.)  
o nettó 4.783.250,- Ft + Áfa, bruttó 6.074.728,- Ft, 

- BNetwork Informatikai Kft. (6724 Szeged, Párizsi krt. 29.) 
o nettó 4.661. 417,- Ft + Áfa, bruttó 5.920.000,- Ft. 

 



Tisztelt Képviselő-testület, kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az előterjesztés 
tárgyában dönteni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2016. április 21. 
 
       Tisztelettel: 
 
          Szegvári Ernőné 
             polgármester 
 
 



Tárgy: Térfigyelő kamerarendszer kiépítése  
 
___/2016.(IV. 26.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a térfigyelő 
kamerarendszer kiépítése tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiszombor nagyközség 
területén térfigyelő kamerarendszer kiépítését a Globál Védelem Kft-től (6922 Földeák, 
Bajcsy-Zs. E. u. 22/a. képviseli: Borbíró Zsolt ügyvezető) rendeli meg bruttó 5.684.266,- Ft 
összegért, tekintettel arra, hogy a – beszerzési szabályzat alapján megkért - beérkezett 
ajánlatok közül a Globál Védelem Kft. által benyújtott ajánlat a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás. 
 
2. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a térfigyelő 
kamerarendszer kiépítésének költségét a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 
szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet III. 4. pont szerinti települési önkormányzatok 
rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás összegéből biztosítja. 
 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert, hogy a kiválasztott 
ajánlattevővel a vállalkozási szerződést kösse meg. 
 
A határozatról értesül: 
- Globál Védelem Kft. 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 


