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Tisztelt Képviselő-testület!

A települési  közbiztonság  javítása  kérdéskörében  a  Képviselő-testület  korábbi  ülésén  már 
foglalkozott  a kamerás megfigyelő-rendszer telepítésének lehetőségével.  Akkor úgy foglalt 
állást, hogy vizsgáljuk meg, milyen helyszínekre, milyen műszaki megoldások mellett, milyen 
árakkal lehetne ezt megvalósítani. 

Az  előkészítést  követően  három  ajánlat  érkezett  be,  ebből  két  megfigyelési  területre 
vonatkozóan  azonos műszaki tartalommal készült, míg a harmadik ajánlat bővített. (1-4. sz. 
melléklet) 

A  kamerás  megfigyelő-rendszer  telepítésének  előkészítése  során  tulajdonosi  és  kezelői 
hozzájárulás miatt megkerestük a HUNOR COOP Zrt.-t és a MÁV Zrt. Vagyonkezelő Zrt. 
Szegedi Területi Központját. (5-7. sz. melléklet)
A  HUNOR  COOP  egyetértett  az  elképzeléssel  és  tulajdonosi  hozzájárulását  adta  a 
telepítéshez azzal, hogy a kivitelezési fázisban a vezetékelésnél  ne sérüljön a tetőszigetelés, 
valamint biztosítsa a magas ponyvás tehergépjárművek közlekedését.
A  MÁV  Zrt.  első  válaszában  a  kamerás  megfigyelő-rendszer  telepítése  esetére 
helységhasználati  díjat  kért  amely állt  bérleti  díjból,  kezelési  díjból  és  a  nagyobb energia 
felhasználás miatt energia díjból. 
Ezt követő  újabb nyilatkozatukban a minimum bérleti díjon kívül, a kezelési tevékenység 
mellőzése esetén egy kedvezményesebb megoldásként 1.000,-Ft/hó+ÁFA adminisztrációs és 
nyilvántartási  költség  megfizetését  kérnék.  Az  energia  felhasználással  kapcsolatosan 
megoldás egy almérő felszerelése (külön lekötés csak tulajdonos engedélyével  lehetne). 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kamerás megfigyelő-rendszer telepítésére 
vonatkozó  szakmai  kérdések  megválaszolása,  egyeztetése  érdekében  az  ülésre  meghívást 
kapott Szilágyi László vagyonvédelmi szakértő. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kérem,  hogy  a  kamerás  megfigyelő-rendszer  telepítésével  kapcsolatos  ajánlatok  és  az 
telepítés  egyes  műszaki  és  szakmai  kérdései  részletes  megismerése  után  alakítsa  ki 
álláspontját.

Kiszombor, 2012.  szeptember 20.
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


