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E L Ő T E R J E S Z T É S  

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2012. március 29-i ülésére 

 

 

Napirend: Pályázat benyújtása közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása 

(térfigyelő rendszer kiépítése) pályázatra 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

A belügyminiszter 4/2012. (III.1.) BM rendelete alapján az önkormányzatoknak lehetőségük 

van 3 témában pályázni a tulajdonukban lévő, Társult formában működtetett, kötelező 

önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása témakörben, 

Sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésére, felújítására, akadálymentesítésre, 

eszközbeszerzésre témakörben és Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása 

témakörben pályázni hazai támogatásra. 

A támogatás igénylésének általános feltételei: 

 A kedvezményezett a támogatási összeg legalább 5%-ának mértékéig határozott idejű 

közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottat alkalmaz. Más forrásból 

finanszírozott közfoglalkoztatás ezzel a támogatással nem vonható össze, már meglévő 

közfoglalkoztatásban résztvevőket a támogatásból megvalósuló beruházásra 

átcsoportosítani nem lehet. 

 A pályázaton igényelhető támogatás mértéke közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések 

megvalósítása esetén maximum 10 millió Ft. 

 A támogatás intenzitása 80%-os. 

 Az eszközbeszerzésre igényelt támogatás nem haladhatja meg az igényelt támogatási 

összeg 10%-át. 

 

Lengyeltóti Város Önkormányzata a közbiztonság növelése érdekében a közterületeken 

elhelyezett térfigyelő kamerák kiépítésével kíván részt venni a pályázaton. 

A  település különböző pontjain összesen 9 útkereszteződésben elhelyezni kívánt 

térfigyelő kamerák pályázatának adatai: 

A térfigyelő rendszernek kétféle kialakítása lehetséges, melyből az egyik zárt, vezeték nélküli 

informatikai hálózat kiépítése, másik rendszer esetében a FONYÓDNET szolgáltató 

hálózatának igénybevételével történő kialakítás. 

Első esetben az ajánlott költség (költségvetés mellékelve) 7 813894.-Ft + 27% ÁFA 2 109 

671.- Ft összesen 9 923 645.- Ft. 

Második lehetőség esetében az ajánlott költség (költségvetés mellékelve) 4 996 000.-Ft + 

27% ÁFA 1 348 920.-Ft, összesen 6 344 920.-Ft. 
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Mindkét esetben szükség van internet végpontra, mely a domborzati viszonyok miatt több 

kameránál is szükséges kiépíteni, darabonkénti ára kb. 30 000.-Ft. 

Szintén mindkét esetben szükséges az elektromos ellátó hálózat kialakítása a működtetéshez, 

mely kameránként kb. 25 000.-Ft. Ezt saját közmunkással kialakítjuk. 

Az üzemeltetés során mindkét esetben az áram költség azonos, de a FONYÓDNET vonalának 

igénybevételével kiépítés esetén az üzemeltetési költség önkormányzatunkat terheli, mely 

havonta és kameránként 28 000 Ft, vagyis évente 9 kamera esetében 3 024 000.-Ft. 

 

Mindezek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat 

elfogadására. 

 

Határozati javaslat: 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a belügyminiszter 4/2012. 

(III.1.) BM rendelete szerinti „Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések 

megvalósítása” kiírásra pályázatot nyújt be „Lengyeltóti településen térfigyelő 

kamerás rendszer megvalósítása ” címmel. 

A beruházás közterületen, illetve közintézmények külső homlokzatán 9 térfigyelő 

kamera kiépítésével valósul meg, melyek adatait egy zárt rendszeren keresztül 

központi helyen gyűjtik és tárolják. 

Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a projekt megvalósítás 

fejlesztési költségeit bruttó 9 923 645.-Ft-ban határozza meg melyhez bruttó 

7 938 916,- Ft támogatást igényel (80%) és bruttó 1 984 729,- Ft saját forrást 

biztosít (20%) 

A Képviselő-testület a szükséges önerőt a 2012. évi költségvetésében biztosítja. A 

szükséges önerő az Önkormányzat rendelkezésére áll, és a projekt 

megvalósítására kívánja azt felhasználni. 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Zsombok Lajos 

polgármestert a pályázat benyújtására és a csatolandó dokumentumok aláírására. 

 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Lengyeltóti, 2012. március 22. 

 

…………………………. 

Zsombok Lajos 

polgármester 

 

 

Az előterjesztést készítette: Jóváhagyta: 

 

 

Sándor János Dr. Szatmári Ibolya 

főmunkatárs jegyző 


