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Tisztelt Képviselő-testület!
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testület, hogy megjelent a közbiztonság növelését
szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV. 1.) BM rendelet
(továbbiakban: rendelet).
A rendelet lényege, hogy a települési önkormányzat a közbiztonság növelését szolgáló
önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszerek
kiépítéséhez vagy bővítéséhez vissza nem térítendő támogatást igényelhet – a beruházáshoz
szükséges összeg 100 %-ig -, amennyiben:
a.) a beruházás közbiztonsági szempontból különösen indokolt, és
b.) az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika alapján a rendőri
eljárásban regisztrált bűncselekmények száma a megelőző évhez képest csökkentést
nem mutatott vagy a beruházás eredményeként a regisztrált bűncselekmények
számának számottevő csökkenése várható.
A fenti két követelmény miatt tájékoztatást kértem a bűnügyi statisztika és az indokoltság
tekintetében a Lajosmizsei Rendőrőrs őrsparancsnokától, Kovács István rendőr alezredestől,
akinek a tájékoztatása az előterjesztés mellékletében található.
A tájékoztatóból kiderül, hogy az indokoltság alátámasztható a lakosság összetétele és a
földrajzi fekvés miatt. A bűnügyi statisztika vonatkozásában a 2012. és 2013. évek
összehasonlításában csökkenő tendenciát mutat a regisztrált bűncselekmények száma (659
bűncselekményről 287 bűncselekményre), amely a pályázat szempontjából nem kedvező, de
mivel a b.) pont vagylagosságot mond ki, így ez nem automatikus kizáró ok a pályázat
értékelésekor. Továbbá a csökkenés okát a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C.
törvény változása is okozta a bűncselekmények statisztikát érintő besorolására vonatkozóan,
ezért feltehetően a legtöbb pályázónál fenn fog állni a csökkenő tendencia.
A pályázat 2014. április 24-ig nyújtható be postai úton, amennyiben az önkormányzat
2014. április 23-ig az ebr42 önkormányzati információs rendszerben rögzítette a pályázatot.
A pályázattal kapcsolatosan a Tisztelt Képviselő-testület tagjai részére egy egyeztető
megbeszélés volt tartva 2014. április 15-én, amely alapján a pályázat tartalma az alábbiak
szerint lett kialakítva:
A pályázati konstrukcióban országosan 1,6 milliárd forint lett elkülönítve a pályázatok
támogatására. A rendeletben nincs meghatározva a minimum és a maximum megpályázható
támogatás, ezért a megbeszélésen jelenlévők – az alacsony pályázati keretszámot figyelembe
véve – egyetértettek abban, hogy körülbelül bruttó 15-20 millió forint értékű támogatási
igénynél nagyobb összeg megpályázásának nincs értelme.
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A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársa Nagy István felvette a kapcsolatot a
T-Systems Magyarország Zrt-vel és a Hír-Guard-Clean Kft-vel (továbbiakban: ajánlattevők),
valamint a Lajosmizsei Rendőrőrssel, akikkel felmérték a városban azokat a pontokat, ahová
közbiztonságilag indokolt lenne kamerarendszer kiépítése.
Lajosmizse település vonatkozásában a kamerarendszer kiépítését az alábbi négy fejlesztési
fázisban lehetne létrehozni, amelynek teljes bekerülési költsége körülbelül bruttó 50 millió
forint lenne.
1.) Lajosmizsére bevezető főbb közlekedési útvonalak teljes körű bekamerázása,
2.) az Önkormányzat és Intézményeinek részleges bekamerázása,
3.) a játszótér illetve a központi park padjainak kamerával történő megfigyelése,
4.) piac és vásártér mobil bekamerázása.
A megbeszélésen javasolt értékhatárt és a közbiztonságilag legfontosabbnak tartott
szempontok figyelembe vételével az 1.) pontban található fejlesztési fázist, azaz a
Lajosmizsére bevezető főbb közlekedési útvonalak teljes körű bekamerázását javasolom a
pályázat keretében kiépíteni, mivel ezen fejlesztéssel Lajosmizse területére beérkező összes
gépjármű leellenőrizhető lenne indokolt esetben.
Az ajánlattevők által elkészített végleges árajánlatok a rendkívüli Képviselő-testületi
ülés előtt lesznek kiadva kiosztós anyagként a Tisztelt Képviselők-testületi tagok részére.
Nyertes pályázat esetén közbeszerzési eljárást (árubeszerzés) kell majd lefolytatnia az
önkormányzatnak, amely esetén közbeszerzési szakértőt kell megbízni az eljárás
lefolytatásával. Mivel még nem ismert a beszerzés értéke, így egy bruttó 15-20 millió forintos
értékhatárt figyelembe véve a beszerzés lefolytatásának költsége körülbelül bruttó 1 millió
forint, amelyet saját forrásból kellene majd az önkormányzatnak viselnie, mivel a pályázati
kiírás nem támogatja a közbeszerzés költségét.
A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezet elfogadására teszek javaslatot:
Határozat-tervezet
... /2014.(...) ÖH
Döntés pályázat benyújtásáról a 28/2014. (IV. 1.) BM rendelet alapján
Határozat
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-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 térfigyelő kamera rendszer kialakítására az első,
„Lajosmizsére bevezető főbb közlekedési útvonalak teljes körű bekamerázása”
elnevezésű fejlesztési fázis vonatkozásában.
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a pályázattal kapcsolatos összes dokumentum előkészítésére és aláírására.
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3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy
nyertes pályázat esetén intézkedjen a közbeszerzési szakértő díjának költségvetési
rendeletben történő elkülönítéséről.
Felelős: Képviselő-testület, polgármester, jegyző
Határidő: 2014. április 22.
Lajosmizse, 2014. április 16.

Basky András s.k.
polgármester
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Előterjesztés melléklete
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