Iktatószám: 1497-15/2014.
JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Aba Város Képviselő-testülete 2014. július 29. napján 11.00-kor megtartott
rendkívüli nyílt ülésén

Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
Kasó László, Mercsek György, Pukliné Tündik Tünde, Varga Istvánné képviselők
Nagy András Botond jegyző
Kossa Lajos polgármester:
Tisztelettel
köszöntöm
a
mai
képviselő-testületi
ülésünkön
megjelent
képviselőtársaimat. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, 5 képviselő van jelen.
Hiányzik dr. Pőcze Ferenc alpolgármester és Bor József Dezső képviselő, akik jelezték,
hogy egyéb elfoglaltságuk miatt nem tudnak részt venni a mai ülésen. Az ülés napirendi
pontjaira a kiadott meghívónak megfelelően szeretnék javaslatot tenni.
Napirendi pontok:
1. A közterületi kamerarendszer kiépítésére bekért árajánlatok elbírálása

2. Bejelentések
Aki a napirendi pontokra tett javaslattal egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag jóváhagyta a javaslatot.
1. A közterületi kamerarendszer kiépítésére bekért árajánlatok elbírálása

Nagy András Botond jegyző:
A Képviselő-testület részére több cég nyújtott be árajánlatot a kamerarendszer
kiépítésére. A Trióda Vagyonvédelmi Kft. árajánlata bruttó: 8.454.460 Ft., a Q-System
Hungary Rendszerfejlesztő Kft. árajánlata bruttó: 10.157.460 Ft., az INKO- Számtech Kft.
árajánlata bruttó: 7.259.765 Ft., a Datatrans Internet Kft. árajánlata bruttó: 7.544.546 Ft.
Azt tudni kell és látszik is az árajánlatokból, hogy több verzió létezik az egyes
kamerarendszerekből. Az összehasonlítás alapját mindenhol a megadott paraméterek
jellemezték tehát 10 db mozgatható, min. 2 megapixeles felbontású kamera.
Természetesen vannak olcsóbb ajánlatok, azonban ott az a kamera által közvetített
képen is látszik. Tehát a lényeg az, hogy álláspontunk szerint mindenre kiterjedően
(karbantartás, garancia, egyebek) a legmegfelelőbb árajánlatot az INKO- Számtech Kft.
adta, melynek összege bruttó: 7.259.765 Ft. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy ezt
az árajánlatot fogadja el. Amennyiben máshol is akar majd a képviselő-testület kamerát
elhelyezni, akkor már csak 1 átjátszót és 1 db kamerát kell beszerezni, ugyanis a
rendszer elemei alkalmasak az utólagos bővíthetőségre. A kamerahálózat vezeték1

nélküli hálózaton kommunikál, amely így nem függ az időjárástól, valamint
érzéketlenebb a külső behatásokra. A felvételeket egy központ rögzíti, megtekintésére
kizárólag a karbantartóknak, valamint a rendőrségnek lesz jogosultsága. A központ a
polgármesteri hivatal épületében kerül kialakításra, amely zárható, biztonságos
helyiségben lesz. A rendszer a nap 24 órájában állandóan működik, a felvételeket
automatikusan rögzíti, és törli az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az írásos határozati javaslat szerint egyetért azzal, hogy az INKO-Számtech Kft-t
bízzuk meg a kamerarendszer kiépítésével, kérem emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy
a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
82/2014. (VII. 29.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló
28/2014. (IV. 01.) BM rendelet alapján Aba város területén a közterületi
kamerarendszer megvalósítására elnyert 7.259.765.-Ft. értékű támogatás
felhasználására az előterjesztés szerinti tartalommal szerződést köt az INKOSZÁMTECH Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel (8127 Aba, Rákóczi út 27/A). A
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Kossa Lajos Polgármester
azonnal

2. Bejelentések
Kossa Lajos polgármester:
A Nemzeti Vágta rendezőitől kaptunk egy tájékoztatót, amely szerint lehetőség van sátor
bérlésére a rendezvényen. A 3x3 méteres sátor 100.000,-Ft + Áfa, a 6x3 méteres sátor
150.000,-Ft+Áfa. Egy 6x3 m-es sátorban Fehér Csaba ötvös, Steixner István bőrműves és
Zsinkó István kovácsmester munkáival tudnánk népszerűsíteni Abát, ezen belül is
például az Atilla Király Gimnáziumot és a Sárvíz Művészeti Alapiskolát. Szórólapokat
lehetne adni, bemutatót lehetne tartani, ott nagyon sok ember megfordul, emiatt is
javaslom, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel. Aki egyetért ezzel, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:

83/2014. (VII. 29.) számú
Határozat
2

Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Aba
Városának népszerűsítése, a helyi intézmények megismertetése valamint a helyi
kézművesek bemutatása céljából a Nemzeti Vágta 2014. évi rendezvényein kibérel
egy 6x3 méteres sátrat. A sátor bérleti díja 150.000,-Ft + Áfa. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Határidő: döntést követően azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester az ülést bezárta.
K.m.f.
Kossa Lajos
polgármester

Nagy András Botond
jegyző
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