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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Megbízásunk alapján a Multi Alarm Biztonságtechnikai Fejlesztő, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Zrt. kivitelezésében 2010-ben elkészült a településen a térfigyelő kamerarendszer 
az I. ütemben tervezett 8 db kameraállomással. 
Az eredeti tervek szerint a kamerarendszer 16 kameraállomást tartalmaz, így a 
rendszerközpont és rádiós átviteli hálózat gerinchálózata is úgy került megvalósításra, hogy a 
rendszer bővíthető legyen. 
A 27/2011.(I.25.) határozatában a képviselő-testület a Haraszti u. – József A. u 
kereszteződésében való kamera elhelyezést szorgalmazta.  A rendszer még garanciális, ezért 
ugyanezen cégtől kértem ajánlatot a további l db kameraállomással történő bővítésre. 
A tervező – aki a kriminológiai felmérést is készítette – azt javasolta, hogy a Haraszti út - 
Nefelejcs utca kereszteződésében helyezzük el a kamerát. Egyrészt kriminológiai indok miatt, 
másrészt a műszaki megoldás is ezt indokolja. A József A. utcáról nincs rálátás a víztorony 
tetején lévő átjátszóra, ezért a József A. utcától vezetékes hálózaton kell kiépíteni az átvitelt a 
Nefelejcs utcáig és onnan lehet rádióátvitellel továbbítani a víztoronyba. Ezzel a megoldással 
a beruházás megvalósítási költsége 1.200 e. Ft +ÁFA összeg lenne. A Nefelejcs utcai 
helyszínen ez a költség nettó 1 millió forint alatt marad. 
Mivel a Nefelejcs utca sarkon vendéglátó egység is üzemel, úgy ez tovább indokolja a kamera 
itteni elhelyezését. 
Ezt a fejlesztést az alapítvány finanszírozza, ezért a kuratórium elnökének állásfoglalását 
kikértem aki az indokok alapján a javasolt módosítással egyetértett. 
 
A képviselő- testület Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 2011. november 23 
– i ülésén tárgyalta az előterjesztést. A megvalósítást a javaslat szerint támogatták, de egy 
felvetés alapján a bizottság 127/2011. (XI.23.) sz. bizottsági határozatában úgy döntött, hogy 
az árajánlat 11. pontjában foglalt -  viszonylag magas -  összeg műszaki tartalmát meg kell 
vizsgálni a szerződéskötés előtt.  
Megkeresésünkre a cég  az alábbiakban közölte a 11. sorban szereplő, vezeték nélküli átvitel 
341.400 Ft-os költségének műszaki tartalmát: 
 

„ A kamerabővítés rádiós átvitelének kiépítése az alábbi  
munkadíjakat és eszköztelepítéseket foglalja magába: 

Megnevezés Összesen darabszám 
Mikrohullámú eszközök installálása 2 db 
Mikrohullámú eszköz konfigurálása 2 db 
Telepítési segédanyagok, Kábelek, Csatlakozók 2 db 
Routerboard 433AH 1 db 
AC/UFL pigtail 2 db 
24 dBi Grid antenna 5,4 Ghz 2 db 
2,4 , 5,8 GHz rádiós kártya 100 mW 
802.11a/b/g 

2 db 

24 V tápegység PoE tápfeladóval 1 db 
Kültéri Mikrotik Fémház RB433 1 db 
N csatlakozóval szerelt H-1000 Koax kábel 
1,5m 

2 db 

Beton oszlopra szerelhető tartószerkezet 
kiegészítő 

1 db 

Csőre szerelhető eltartó 2 db 



Az előterjesztéshez csatolt árajánlat  szerint a kivitelezési költség nettó 982.905 Ft, tehát az 
ÁFA-val növelt összeg meghaladja azt az értékhatárt, mely alatt még saját hatáskörben 
vállalhatok kötelezettséget. 
 
Mindezek alapján és a bizottsági vélemény figyelembe vételével kérem felhatalmazásukat a 
kivitelezésre vonatkozó szerződés aláírásához. 
 
 
     Határozati javaslat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
kamerarendszer bővítésére vonatkozó polgármesteri előterjesztést. 
Szakmai és pénzügyi indokok alapján módosítja 27/2011. (01.25) számú határozatát a 
kamerapont helyszíne tekintetében, tudomásul véve a Haraszti út – Nefelejcs utca 
kereszteződésében való elhelyezést.  
 
A Multi Alarm Biztonságtechnikai Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. ( 1106 
Budapest, Fátyolka út 8. szám)  l db kamerapont kiépítésére vonatkozó árajánlatát 
elfogadja, mely alapján felhatalmazza a polgármester, hogy 982.905 Ft+ÁFA összegű 
szerződést kössön a Haraszti út - Nefelejcs utca kereszteződésében elhelyezett 
kamerapont kivitelezésére. 
 
 
Határid ő: 2011. december 20. 
Felelős:  Polgármester 
 
 
 
Alsónémedi, 2011. december 6. 
             Vincze József 
                         polgármester 
 
 
 
 Az előterjesztés törvényes! 
 
 
 
     Dr. Percze Tünde 
              jegyző 


