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Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2011. december 14-én tartandó ülésére.  

 
N a p i r e n d :  Lengyeltóti Város Közigazgatási területén térfigyelő rendszer kiépítése  
                           ügyében tájékoztatás  
                                                                                          
E l ő a d ó      :   Zsombok Lajos polgármester 
 
 
 
Tisztelt Képvisel ő-testület ! 
 
Korábbi Képviselő-testületi döntés alapján megkerestünk több szolgáltatót, akik térfigyelő rend-
szerek tervezésével, kiépítésével foglalkoznak. A megkeresett szolgáltatók közül kézzel fogható 
ajánlatot VIDI-COMP Biztonságtechnikai Kft. 1211. Budapest, Varrógépgyár u. 8-10. szám alatti 
vállalkozás tett. A helyszínen megbeszéltek szerint főbb csomópontokba terveztünk kamerát, a 
forgalom megfigyelése érdekében. Somogy megyei Rendőr Főkapitányság tájékoztatása szerint 
a jelenleg hatályos törvényi szabályozás alapján közterületi térfigyelő rendszert kizárólag a 
Rendőrség és a közterület-felügyelet üzemeltethet.     
 
A helyek a következők:  

1. Kossuth L. u. – Bajcsy Zs. u. (vasútállomási csomópont)  
2. Kossuth-Táncsics-Mohácsi kereszteződés  
3. Zsigmond u. vége  
4. Fonyódi u.  
5. Mamocsi-Gábor Á. u. kereszteződés  
6. Kórház köz-Rákóczi u. kereszteződés  
7. Zrínyiu.-Pete L. köz kereszteződés  
8. Fodor András Ált Iskola és/vagy önkormányzat (opció)  

 
A rendszer kiépítésére két megoldást javasolnak, az egyik RF (Rádió-frekvenciás jeltovábbítás) 
átjátszással és ahol nem lehetséges , ott helyi rögzítővel, a másik megoldás szerint pedig veze-
ték nélküli internethálózat (FonyódNet) alkalmazásával lenne megvalósítható.  
 
A rádió-frekvenciás rendszer kiépítése: 804.500.-Ft+ Áfa (központ) + 4.655.000.-Ft rendszerki-
építési költségből tevődik össze, mely tartalmazza az oktatás, beüzemelés, programozás költ-
ségét is. Így a teljes költsége: 5.459.500.- Ft+Áfa, azaz 6.824.375.-Ft.   
 
Az internet hálózatot használó rendszer kiépítése: 1.077.000.-Ft+Áfa (központ) + 540.520.-
Ft+Áfa internethálózat + 3.017.500.-Ft+Áfa rendszerkiépítési költségből tevődik össze. Előnye, 
hogy kialakul egy saját, zárt vezeték nélküli internetes hálózat, mely egyéb célokra is használha-
tó (változtatható hirdető- és reklámfelület az adott pontokon stb.), hátránya viszont a rendszer-
használat díja, melyre a szolgáltató 10.396.-Ft+Áfa összeget közölt. A teljes kiépítés költsége: 
4.635.020.-Ft+Áfa, összesen: 5.793.775.-Ft  + internet havidíj!         
     
A rendszer kiépítéséhez 3 féle finanszírozási rendszert javasolnak, egyösszegű, 4 összegű ka-
matmentes, illetve 36 havi kamattal növelt részletfizetési lehetőséget.  
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36 havi részletfizetést figyelembe véve a kiépítés az első esetben 189.566.-Ft + kamat/ hónap 
fizetendő díjat, a második esetben 160.938.-Ft+kamat/ hónap díjat jelent.  
 
Fenti árakat látva kértük a cég képviselőjét, hogy dolgozzon ki egy csökkentett tartalmú ajánla-
tot, mely alapján megépített rendszer a későbbiekben bővíthető.  
 
A csökkentett tartalmú rendszer tartalmazza az  1,2,7 pontokon a kamerarendszer telepítését, 
az internetes hálózat és a központ (rendőrség) kiépítését, melynek költsége 2.960.020.-Ft +Áfa, 
összesen: 3.700.025.-Ft.  II. ütemben a fennmaradó 6 telepítési helyen a rendszer kiépítése to-
vábbi 1.865.000.-Ft+Áfa összegbe, összesen: 2.331.250.-Ft-ba kerül.  
 
Sajnos a rendszer kiépítéséhez jelenleg nem igényelhető pályázati forrásból támogatás, önerő-
ből pedig az önkormányzat szűkös anyagi lehetőségei miatt nem valósítható meg, így javaslom 
a térfigyelő rendszer kiépítésének pályázati forrásból történő, 2012 évre való halasztását.  
 
Kérem a tájékoztatás szíves tudomásulvételét.          
 
 
Lengyeltóti, 2011. december 09.                                       
      
 
 
                                                                                                            Zsombok Lajos   
                                                                                                              polgármester 
 
 
Az előterjesztést készítette: 
 
Borbély Róbert 
főelőadó 
 
 
Jóváhagyta: 
 
dr. Szatmári Ibolya 
jegyző  


