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Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Megbízásunk alapján a Multi Alarm Biztonságtechnikai Fejlesztı, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Zrt. kivitelezésében 2010-ben elkészült Alsónémedi Nagyközségben  a térfigyelı 
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 bıvíthetı legyen. 
A 27/2011.(I.25.) határozatában a képviselı-testület a Haraszti u. – József A. u 
keresztezıdésében való kamera elhelyezést szorgalmazta.  
A rendszer még garanciális, ezért ugyanezen cégtıl kértem ajánlatot a további l db 
kameraállomással történı bıvítésre. 
A tervezı – aki a kriminológiai felmérést is készítette – azt javasolta, hogy a Haraszti út - 
Nefelejcs utca keresztezıdésében helyezzük el a kamerát. Egyrészt kriminológiai indok miatt, 
másrészt a mőszaki megoldás is ezt indokolja. A József A. utcáról nincs rálátás a víztorony 
tetején lévı 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. 
 
Az elıterjesztéshez 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 kérem felhatalmazásukat a kivitelezésre vonatkozó szerzıdés aláírásához. 
     Határozati javaslat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a 
kamerarendszer bıvítésére vonatkozó polgármesteri elıterjesztést. 
Szakmai és pénzügyi indokok alapján módosítja 27/2011. (01.25) számú határozatát a 
kamerapont helyszíne tekintetében, tudomásul véve a Haraszti út – Nefelejcs utca 
keresztezıdésében való elhelyezést.  
A Multi Alarm Biztonságtechnikai Fejlesztı, 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 összegő 
szerzıdést kössön a Haraszti út - Nefelejcs utca keresztezıdésében elhelyezett 
kamerapont kivitelezésére. 
Határid ı: 2011. december 10. 
Felelıs:  Polgármester 
Alsónémedi, 2011. november 16. 
             Vincze József 
                         polgármester 
 Az elıterjesztés törvényes! 
 
     Dr. Percze Tünde 
              jegyzı 


