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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzata a 2015. évi költségvetésben biztosított forrást a Kenderföldi 
városrészben térfigyelő kamerarendszer kiépítésére. A kivitelezési munkálatok 2016. év első 
negyedévében fejeződtek be.  
A Vörösmarty u. és Kazinczy u. kereszteződésének környezetében telepített két kamerát ez évben 
ismeretlen tettesek eltulajdonították. A rendőrség felé a rendszer üzemeltetését végző 
Városgondnokság a feljelentést megtette, azonban a nyomozás nem vezetett eredményre. Fentiek 
miatt, valamint a kamera rendszer megfelelő működése érdekében a kamerák pótlása válik 
szükségessé. A Multi-Alarm Kft. és Városgondnokság képviselőivel helyszíni szemlét tartottunk 
és kértünk megfelelő, biztonságosabb műszaki megoldásra javaslatot, továbbá a felmerülő 
költségekről árajánlatot. A műszaki szakemberek a kamerák elhelyezésére szolgáló jelenlegi 
közvilágítási oszlopok megmagasítását javasolták, ezáltal a kamerák is magasabban helyezhetők 
el. 
A fentiekben leírt munka teljes bekerülési költsége az árajánlat szerint bruttó 650.000,-Ft. 
A költségvetésben nevesítetten ilyen munkálatok végzésére fedezet nem áll rendelkezésre, ezért 
szükséges más előirányzat terhére forrást biztosítani. 
A költségvetés 7. sz. mellékletében szereplő „városi felújítási keret” előirányzatban rendelkezésre 
álló még fel nem használt keret terhére a jelzett kiviteli munka megfinanszírozható.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az érintett bizottságok 
állásfoglalása figyelembevételével a határozati javaslatban foglaltakat fogadja el.  
 
Határozati   javaslat: 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági 
és településfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság állásfoglalásai 
figyelembevételével – megtárgyalta a „Vörösmarty utcai térkamerák pótlásához fedezet 
biztosítása” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A Képviselő-testület jóváhagyja a kenderföldi térfigyelő kamera rendszer 2 db 
kamerájának pótlásával kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzését bruttó 650.000,-Ft 
bekerülési költséggel. A szükséges munkálatokkal kapcsolatban felmerülő költség 
fedezetéül a költségvetési rendelet 7. sz. mellékletében szereplő „Városi felújítási keret” 
előirányzatot jelöli meg. 
 

2.) Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változás átvezetéséről a soron következő 
költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kivitelezési szerződést – a 
beszerzési eljárás lefolytatását követően – a nyertes vállalkozóval megkösse. 
 
Határid ő:  2018. október 31. (a vállalkozási szerződés megkötésére) 
  2018. november 30. (költségvetési rendelet módosítása) 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
  Polics József polgármester 
 

Komló, 2018. szeptember 19. 
 
 Polics József 
 polgármester 


