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Tisztelt Képviselő-testület!

A  Képviselő-testület  a  közbiztonság  javítása  érdekében  a  település  területén  telepítendő 
térfigyelő  kamerák  kérdésével  a  szeptemberi  ülésén  foglalkozott  részletesen,  amikor  is 
megismerte  a tárgyban érkezett  ajánlatokat,  szakember  segítségével  összehasonlította  azok 
műszaki tartalmát, megvizsgálta a megvalósítás technikai és költségvetési feltételeit.

A Képviselő-testület a térfigyelő kamerák telepítésének kérdésében úgy határozott, hogy két 
buszmegállóban térfigyelő kamerákat kíván elhelyezni, abban az esetben is, ha a térfigyelő 
rendszer kiépítéséhez a lakosság anyagilag nem vagy csekély mértékben járul hozzá.

A Képviselő-testület az ajánlatokról érdemben nem döntött, hanem az ajánlattevőktől a soros 
októberi  ülésére  a  felvetett  problémákra  figyelemmel  kér  újabb  ajánlatot  és  lehetőséget 
biztosít az ajánlattevőknek, hogy az ülésen ismertethessék javaslataikat. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kérem, hogy a kamerás megfigyelő-rendszer telepítésével  kapcsolatos ajánlatok,  költségek 
valamint  a  műszaki-technikai  és  szakmai  kérdései  részletes  megismerése  után  alakítsa  ki 
álláspontját.

Kiszombor, 2012. október 24.

Tisztelettel:
Szegvári Ernőné

  polgármester
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HATÁROZATI  JAVASLAT 

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  „Kamerás 
megfigyelő-rendszer telepítése” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  közbiztonság  növelését 
szolgáló  fejlesztésként  a  kamerás  megfigyelő-rendszer  telepítésének  lehetőségét 
megvizsgálta.

A Képviselő-testület  a  település  kiemelt  területei  közbiztonságának  fokozása  érdekében  a 
benyújtott ajánlatok közül  a kamerás megfigyelő-rendszer telepítésére _________________ 
ajánlatot az alábbiak szerint fogadja el:
___________________________________________________________________________

A  Képviselő-testület  a   kamerás  megfigyelő-rendszer  fentiek  szerinti  telepítésének 
megvalósításához  szükséges  költségeket  részben  ___________  összeg  erejéig  az 
önkormányzat  2012.  évi  költségvetése  felhalmozási  tartalék  (diszkont  kincstárjegy 
értékesítése)  keret  terhére,  részben  a  tervezett  beruházás  megvalósítása  céljából  befolyó 
önkéntes  lakossági hozzájárulásból  biztosítja.

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  Szegvári 
Ernőné  polgármestert  a  kamerás  megfigyelő-rendszer  telepítésével  összefüggő  –  fenti 
ajánlatnak megfelelő - dokumentumok, valamint szerződések aláírására.

A határozatról értesül:
- ajánlattevő
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár


