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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP 
 

E-szám: 19/2020.   
 

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközségben létesítendő kamerarendszer pénzügyi 
forrásának biztosításáról a 2020-2021-es években 

 
Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó neve: Perlaki Zoltán pénzügyi osztályvezető 
 
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése 
 
Vezetői ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 

előadó osztályvezetője 
 

Pénzügyi ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  

 
 
 
pénzügyi osztályvezető 
 
 

Törvényességi ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 
 
Nagykovácsi, 2020. február 12. 

jegyző 
 
 
 
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
 
Nagykovácsi, 2020. február 12. 
 
 
        polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Önkormányzat és a Készenléti Szolgálat között 2018. 03. 23-án létrejött megállapodás 
8. pontja alapján az idén átadandó Nagykovácsi Közbiztonsági Központ helyet biztosít az 
egyesületnek a tevékenységéhez, valamint önkormányzati céloknak, így a közterület-
felügyeletnek és a kiépítendő kamerarendszernek, továbbá a körzeti megbízottnak is. 

Az épület átadásával településünkön elérhető és megvalósítható cél lett egy megfigyelő 
kamerarendszer kiépítése, hiszen a kihelyezésre kerülő biztonsági kamerák központi 
egysége és megfigyelőhelyisége is elhelyezésre kerülhet az ingatlanban. 

A kamerarendszer költsége várhatóan bruttó 20 millió forint lesz. Az összeg tartalmazza a 
központi egység kiépítésének költségét és a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 
kiépítésében létesítendő kamerák telepítését összesen 33 ponton. 

A 2020. évi költségvetésben a kamerarendszer kiépítésére bruttó 9 millió forint került 
előterjesztésre, amely összegből a rendszer központja és két db rendszámfelismeréssel 
ellátott kamera létesítése valósulna meg. 

A kamerarendszer befejezése, azaz a további 31 kamera telepítése a 2021. évi 
költségvetési évben történne meg.  

Javaslom, hogy a Képviselő-testület határozatban vállaljon kötelezettséget arra, hogy az 
idei bruttó 9 millió forinton felül a kamerarendszer befejezéséhez szükséges további bruttó 
11 millió forintot a 2021-es költségvetésben biztosítja. 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel.  

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.  

 

Nagykovácsi, 2020. február 12.         

         Kiszelné Mohos Katalin 
                  polgármester 

 

Határozati javaslat 
 

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközségben létesítendő kamerarendszer pénzügyi 
forrásának biztosításáról a 2020-2021-es években 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Nagykovácsi Nagyközségben kiépítendő kamerarendszer létesítésére a 2020. évi 
költségvetésben tervezett bruttó 9 millió forinton felül további bruttó 11 millió forintot biztosít 
a 2021-es költségvetésben. 

Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 


