Lajosmizse Város Önkormányzat
Képviselı-testülete
I/703/6/2014.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének
rendkívüli ülésérıl készült jegyzıkönyv
2013. április 22.

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya:

39/2014. (IV. 22.) ÖH.

Döntés pályázat benyújtásáról a 28/2014. (IV. 1.) BM
rendelet alapján
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JEGYZİKÖNYV

Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. április 22-én,
délután 14.45 órakor, a Városháza Dísztermében megtartott rendkívüli képviselı-testületi
ülésérıl.
Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Sebık Márta,
Apró Ferenc, Kollár László, Keresztes Ferenc, Orbán Antal, Belusz László, Péli Szilveszter,
képviselık
Tanácskozási joggal megjelentek: dr. Balogh László jegyzı
Dodonka Csaba pályázati referens
Nagy István informatikus
Kocsis Györgyné óvodavezetı
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné
Basky András polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a mai rendkívüli képviselı-testületi ülésünkön megjelenteket.
Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, mert a 12 fı képviselıbıl 9 fı képviselı jelen
van.
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pont mindenki elıtt ismert.
Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont tárgyalására
javaslata. Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívóban közzétett napirendi pont
tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezzük.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta el:
Napirendi pontok:

Elıterjesztı:

1./ Döntés pályázat benyújtásáról a 28/2014. (IV. 01.) BM rendelet
alapján

Basky András
polgármester

Basky András polgármester:
A múlt héten volt egy megbeszélés, amelyben a kamera rendszer adta lehetıségeket
vizsgáltuk. Új rendszer van. Igyekszünk a hamarosan kiépülı optikai kábelrendszerre
alapozni.
Két ajánlat van elıttünk, az egyik 17.601.438.- Ft, a másik ajánlat 8.500.001.- Ft. A két
ajánlatnak a kiértékelését rábízzuk Nagy István informatikus kollégára, hogy mi a különbség a
két ajánlat között. Erre a célra központilag 1,6 milliárd forint van elkülönítve, ez nem
korlátlan pályázati lehetıséget jelent az önkormányzatok részére. Mindenki számára nyitott a
lehetıség a térfigyelı rendszer kialakítására. Ehhez optikai megoldást kell találni.
Ezzel át is adom a szót Nagy István informatikus kollégának.
Nagy István informatikus
Tisztelettel köszöntök mindenkit. Két lehetıség van elıttünk. Az elınye a T-Systems
Magyarország Zrt. ajánlatnak, hogy kevesebb kamera van benne ugyan, a kamerák mőszaki
tartalma ugyan az, mint az olcsóbb ajánlatban, de optikai gerincet épít. A Rendırségre is be
kívánok kötni optikai végpontokat. Ez a rendszer a drágább.
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A másik ajánlat pénzügyileg is jó, több kamera van benne, a kameráknak a sebessége 5-7
Mbps sávszélességet igényel, mőködik rádiós átvitelen is.
Kérdés, hogy melyiket fogadjuk el, az olcsóbbat, vagy a drágábbat. Az olcsóbb változatú
rendszernek nem lesz garanciája, csak rádiós összeköttetése.
Mindkét ajánlatban úgy vannak kialakítva a pontok, hogy bıvíthetık.
Basky András polgármester
Tavaly tárgyaltunk a T-Systems Magyarország Zrt.-vel. Most egy olyan cégnek akarunk még
további fejlesztést megfinanszírozni, amit nem tartott be mind a mai napig. A másik dolog,
hogy egy ajánlatban olyan optikai kábelt fogunk megfinanszírozni, amit egy vállalkozónak ki
kellene építeni.
Belusz László települési képviselı
Fejlesztésrıl, optikáról van-e információ?
Nagy István informatikus
Ígérték, hogy meg fogják csinálni. A Mohai úr nem mondott semmi konkrétumot.
Sebık Márta települési képviselı
Már a múltkori alkalommal sem volt egyértelmő, amikor Mohai úr próbálta meghatározni az
idıpontot arra vonatkozóan, hogy az optikát mikor fogja hozni. Reméljük, hogy elıbb-utóbb
el fogja hozni. Az optikai gerinc kiépítésére rendkívül nagy szüksége lesz a vállalkozóknak,
mert mindenféle adatszolgáltatás interneten fog zajlani. A vállalkozóknak óriási szükségük
van stabil, megbízható internetre.
dr. Adonyi Lajos alpolgármester
Nem lehet egy szándéknyilatkozatot velük aláíratni? Meg kell ıket keresni levélben, hogy
tárgyalta a Képviselı-testület és mikorra lehet ezt megoldani. Budapestre kell levelet írni ez
ügyben, azt javaslom.
Belusz László települési képviselı
Az olcsóbb verziónál késıbb át lehet-e térni az optikára?
Nagy István informatikus
Igen, késıbb át lehet, de a Református templomnál nettó 580.000.- Ft-ért fúrnák át az utat.
Basky András polgármester
Két lehetıség van elıttünk.
Az „A” verzió: Egy olcsóbb, ami több kamera, s ha az optikai rendszer kiépül, akkor bele
lehet integrálni az optikába.
A „B” verzió: Drágább, kevesebb kamera, de minıségében és fejlettségében nagyobb távlatot
nyit, de optikát kell fejleszteni pályázati pénzbıl, ez 16-17 millió forint körüli összeg.
Kérdés az, hogy melyik lehetıséget válasszuk?
Orbán Antal települési képviselı
A nagyobb összegő pályázatot kellene megpályázni.
Basky András polgármester
Van-e még valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása?
Nagy István informatikus
Még annyit szeretnék elmondani, hogy megjelent egy pályázat-tervezet, amit májusban
fognak kiírni. Az abban szereplı rendszerrel össze lehet kötni a településeket. Felsılajost is
bele lehetne építeni Lajosmizse térfigyelı kamera rendszerébe. Az optikára nem tudok
alapozni, hogy megcsinálják-e 2015-re. Mindkét lehetıség fejleszthetı.
Basky András polgármester
Kérdezem, hogy van-e még további kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra
teszem fel a kérdést.
Aki elfogadja azt a javaslatot, hogy az olcsóbb ajánlati lehetıséget válasszuk, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
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Megállapítom, hogy a Képviselı-testület tagjai 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás
nem volt- az alábbi határozatot hozták:
39/2014. (IV. 22.) ÖH.
Döntés pályázat benyújtásáról a 28/2014. (IV. 1.) BM
rendelet alapján

Határozat
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt
be a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014.
(IV. 1.) BM rendelet keretében nyújtható támogatás elnyerésére a Lajosmizsén tervezett új IP
alapú térfigyelı kamera rendszer kialakítására az elsı, „Lajosmizsére bevezetı fıbb közlekedési
útvonalak teljes körő bekamerázása” elnevezéső fejlesztési fázis vonatkozásában a HÍRGUARD-CLEAN Kft árajánlata alapján.
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázattal kapcsolatos összes dokumentum elıkészítésére és aláírására.
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy nyertes
pályázat esetén intézkedjen a közbeszerzési szakértı díjának költségvetési rendeletben történı
elkülönítésérıl.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester, jegyzı
Határidı: 2014. április 22.

Basky András polgármester
Tekintettel arra, hogy napirendi pontunk végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy van-e még
valakinek egyéb kérdése, hozzászólása, bejelentenivalója?
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai rendkívüli ülésünket
ezennel berekesztem 15.15 órakor.

K.mf.

Basky András sk.
polgármester

dr. Balogh László sk.
jegyzı

