
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. december 15.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közterületén működtetett térfelügyeleti
kamerarendszer 12 db kamera fejlesztésére

Előadók: Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság elnöke
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke
Pénzügyi Bizottság elnöke
Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság elnöke
Bíráló Bizottság elnöke

Előkészítő:                Markóth Béla Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztályvezető
Farkas Róbert ügyintéző

Meghívottak: Osváth Péter rendőr őrnagy, Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 
Bűnmegelőzési alosztályvezető (2400 Dunaújváros, Szent György u. 1.)

Véleményező bizottságok:
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2016. 12. 13.
Városüzemeltetési és Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság 2016. 12. 13.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2016. 12. 13.
Pénzügyi Bizottság 2016. 12. 13.
Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság elnöke 2016. 12. 13.
Bíráló Bizottság elnöke 2016. 12. 13.

A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a Dunaújváros Megyei Jogú Város területén
működtetett térfelügyeleti kamerarendszer 12 db kamera fejlesztésére tesz javaslatot.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Városfejlesztési osztály
Ügyintéző neve: Farkas Róbert
E-mail címe: farkas@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06-25-544-180
Iktatószám: 30732/2016.

Előkészítő aláírása:                        Farkas Róberts.k.
Igazgató / Osztályvezető aláírása: Markóth Béla s.k.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2016. 12.
Ellenőrzés dátuma: 2016. 12.
Törvényességi észrevétel: nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés
Egyéb megjegyzések:



J A V A S L A T 

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közterületén működtetett térfelügyeleti
kamerarendszer 12 db kamera fejlesztésére

Tisztelt Közgyűlés!

A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság elkészítette a Dunaújváros Megyei Jogú Város térfelügyeleti
rendszerének bővítésével kapcsolatos javaslatát.
A javaslat szerint a jelenleg működtetett térfigyelő rendszer további 25 kamera felszerelését teszi
lehetővé. A javaslat szerint első ütemben 12 kamera telepítése valósulna meg.

A városba bevezető utakat ellenőrző kamerákat, fix nézőpontú, éjjellátó kamerákra cseréljük azért,
hogy pontos képet kapjunk a városunkba érkező, illetve innen távozó gépkocsikról, utasaikról az
utazóbűnözés kiszűrése érdekében. A lecserélt kamerákat az alábbi helyekre telepítjük:

1. 6-os számú főközlekedésű út – Magyar út északi bejáró-tól a Május 1 u. –József Attila u
kereszteződésbe

2. 6-os  számú főközlekedési  út  –  62-es  számú főközlekedési  út  kereszteződésétől  a  Vak
Bottyán u. – Móra Ferenc u. kereszteződésébe

3. 6-os  számú  főközlekedési  út  –  Venyimi  út  kereszteződésétől  a  Szilágyi  Erzsébet  u.  –
Hunyadi János u. kereszteződésébe

4. 6-os számú főközlekedési út – 6219 számú főközlekedési út kereszteződésétől a Kalamár
u. – Akácfa u. kereszteződésébe

5. 6-os számú főközlekedési út – Papírgyári út (déli bejáró) kereszteződésétől az Eszperantó
u. – Kézilabdacsarnok kereszteződéséhez

A további 5 kamera elhelyezését az alábbi helyre tervezzük:

1. Dunasor – Kohász u. kereszteződése

2. Kenyérgyári út közepe

3. Szórád Márton u. – Esze Tamás u. kereszteződése

4. Szórád Márton u. – Aranyvölgyi u. kereszteződése

5. Venyimi út – Aranyvölgyi u. kereszteződése

6. Széchenyi István tér

7. Budai Nagy Antal u - 1-es szövetkezeti bekötő út 

A közbeszerzési eljárásban meghatározott helyszínek az aktuális bűnügyi és közbiztonsági helyzet
értékelése alapján és képviselői kérés alapján került megállapításra.

Jelen  előterjesztés  a  közbeszerzési  eljárás  ajánlattételi  felhívásának  és  közbeszerzési
dokumentumainak véleményezésére, közbeszerzési eljárás megindítására irányul.

A becsült érték nagysága miatt a 2015. évi CXLIII. törvény, harmadik rész, nemzeti eljárásrendben
lefolytatott, nyílt (KBT. 113. § (1) bekezdés szerinti) közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges.



Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  részére  fenti  tárgyban  a  feladatot  ellátó
szervezet kiválasztásához hivatkozott jogszabály alapján három ajánlat bekérése szükséges.
Az  ajánlattételre  felhívott  gazdasági  szereplők  korábban  ugyanezen  tárgyban  ajánlattevőként
szerepeltek:

a) ERANDÓ KFT. (székhely:1149 Budapest, Angol u. 77.)

b) NEOKONT KFT. (székhely: 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 210/A)

c) NBB Vagyonvédelmi KFT. (székhely: 1181 Budapest, Darányi I. u. 12.)

A határozati javaslat mellékletét képező felhívást és dokumentációt az ÉSZ-KER Kft. készítette elő
(1. sz. melléklet)

A szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll a DMJV Önkormányzat Dunaújváros Megyei Jogú
Város Közgyűlésének 710/2016. (XI.17.) határozata alapján az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetés 7.a. „Közbiztonsági feladatok” során.

Az  előterjesztést  megtárgyalta  a  Gazdasági  és  Területfejlesztési  Bizottság,  Városüzemeltetési,
Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság, az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság, a Pénzügyi
Bizottság, Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, valamint a Bíráló Bizottság.

A bizottság véleményét elnökük a Közgyűlésen szóban ismertetik.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a fejlesztéshez szükséges fedezet
biztosításának támogatására.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Közgyűlés elé.



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

….../2016.(XII.15.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város közterületén működtetett térfelügyeleti kamera-
rendszer 12 db kamera fejlesztésére

1) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  „Dunaújváros  térfelügyeleti
kamerarendszer  12  db  kamerával  való  bővítése”  tárgyú közbeszerzési  eljárás
lefolytatását  határozza el  a  közbeszerzésről  szóló  2015.  évi  CXLIII.  törvény  113.  §  (1)
bekezdés alapján, és az alábbi három gazdasági szereplőt kéri fel árajánlat megtételére a
jelen határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívásban foglalt tartalommal.

a) ERANDÓ KFT. (székhely:1149 Budapest, Angol u. 77.)

b) NEOKONT KFT. (székhely: 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 210/A)

c) NBB Vagyonvédelmi KFT. (székhely: 1181 Budapest, Darányi I. u. 12.)

2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az ajánlattételi
felhívásokat küldje meg az 1) pontban megjelölt gazdasági szereplők részére.

3) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy az 507/2012.
(XII.13.) közgyűlési határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat 4.1. pont b.a) alpont-
jában foglalt átruházott hatáskörben felmerülő valamennyi a közbeszerzési eljáráshoz kap-
csolódó kérdésben a bírálóbizottság véleményének kikérése mellett hozza meg döntéseit
és, a Közgyűlés soron következő rendes ülésén ezen átruházott feladatok végrehajtásáról
nyújtson tájékoztatást. 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály osztályvezetője

Határidő: - az ajánlattételi felhívás megküldésére: 
Közgyűlési döntés meghozatalát követő 8 napon belül

Dunaújváros, 2016. december 15. 

Pintér Attila s.k.
a Pénzügyi bizottság elnöke

Dr. Ragó Pál s.k.
az Önkormányzat Bíráló bizottságának

elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

elnöke

Cserni Béla s.k.
a Városüzemeltetési, környezetvédelmi és

turisztikai bizottság elnöke

Lőrinczi Konrád s.k.
Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok

Bizottság elnöke

Hingyi László s.k.
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság

elnöke


