Előterjesztés
Kékkút Község Önkormányzata Polgármestere döntéséhez
Tárgy:
Előkészítette:

Kékkút községben lévő kamerarendszer bővítése
Pálffyné Cséri Mónika műszaki ügyintéző
Jogszabállyal nem ellentétes
dr. Szabó Tímea jegyző

Kékkút községben már több éve működik térfigyelő kamerarendszer, azonban van olyan
településrész, amelyet nem fed le a jelenlegi hálózat. Ennek okán a település déli részén, a Fő utca
55/B. Számú ingatlan előtti területen kerülnének elhelyezésre a 4 irányba „néző” kamerák.
Fenti fejlesztésre egy darab árajánlat érkezett Kékkút Község Önkormányzatához, mely tartalmazza
az új kamera, a szerver bővítése és a kiépítés költségét.
Ábrahámsat Bt. (Ábrahámhegy, Patak út 40.)

bruttó 715.025 Ft

Az árajánlat jelen előterjesztés mellékletét képezi.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat
képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester,
illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. A Kormány a veszélyhelyzet
kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm.
rendelet 1. §-ában az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet
hirdetett ki.
A Képviselő-testület tervei között szerepel a beruházás, az annak költségeihez szükséges pénzügyi
keret rendelkezésre áll, a költségvetésben tervezésre került.
Annak elhalasztása nem célszerű, mert a vállalkozónak jelenleg van kapacitása a munka
elvégzésére.

Határozati javaslat:
KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/2021. (…) HATÁROZATA
Kékkút községben lévő kamerarendszer bővítéséről
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése
szerinti – hatáskörében eljáró Kékkút Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet
kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:
A Kékkút községben meglévő kamerarendszer bővítésére vonatkozóan elfogadom az ÁbrahámSat
Bt. (Ábrahámhegy, Patak út 40.) bruttó 715.025 Ft összegű árajánlatát, és elhatározom az abban
szereplő munkálatok elvégeztetését, melynek keretében 4 db mp kamera HIK kerül elhelyezésre a
település déli részén.
A vállalkozó értesítéséről és a vállalkozói szerződés megkötéséről, valamint a munkálatok
elvégeztetéséről gondoskodom.
Kékkút, 2021. április 13.

Kardosné Csaba Gyöngyi
polgármester

