Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. január 31.
napján a Művelődési Ház tanácstermében (4511 Nyírbogdány, Fő u. 8.) megtartott
nyilvános üléséről készült
Jegyzőkönyve:
Határozatai: 22/2018. (1.31.)
Rendelete:

TÁRGYSOROZAT
Nyilvános ülés:

1. Előterjesztés községi közterületi térfigyelő kamerarendszer
(írásos előterjesztés alapján)
Véleményező: Képviselő-testület

Nyírbogdány,

2018. január

kiépítéséről
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének - a Művelődési
Ház tanácstermében (4511 Nyírbogdány, Fő u. 8.) - 2018. január 31. napján
du. 9 óra 33 perckor megtartott nyilvános üléséről

Az ülésen jelen vannak:

Balogh Tibor Zoltán polgármester
Terdik Tibor képviselő
Buzák Zsolt képviselő
Lisovszki Tamás képviselő
Donkáné Szitár Emese képviselő

Az ülésen megjelentek:
Dr. Mátyás B. Szabolcs - jegyző
Prekup Zsolt - közbiztonsági szakértő
Nagy József - Demecseri Rendőrőrs képviseletében
Balogh Tibor Zoltán (polgármester úr): Köszöntötte a képviselő-testület
ülésen megjelenteket.

tagjait és az

Megállapította,
hogy képviselő-testület
5 fővel megjelent, azaz határozatképes.
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Hajzemé Oláh Ildikó alpolgármester asszony és
Támba Borbála képviselő asszony jelezte, hogy nem tud részt venni a testületi ülésen.
Megállapította, hogya képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúan elfogadta a javaslat szerint a napirendi pontok tárgyalását.

1)

napirendi

pont: Előterjesztés községi közterületi
kamerarendszer kiépítéséről

térfigyelő

Balogh Tibor Zoltán (polgármester úr): Ismertette a napirendi pontot. Megkérdezte,
hogy van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatosan?
Nagy József: Fontos lenne, hogy éjszaka is lássanak a kamerák, nagyban segítik a
rendőrség munkáját.
Prekup Zsolt: A kiépítési, valamint üzemeltetési költségekre hívja fel a testület figyelmét.
Műholdas megoldást javasol jobbnak, a kábelessel véleménye szerint sok a földmunka.
Lisovszki Tamás (képviselő úr): Megkérdezte nagyságrendileg mennyibe kerül.
Prekup Zsolt: Kamera típusától is függ, 100 ezer forint is lehet. Javasolja, olyan
vállalkozásoktói kérni majd az árajánlatot, aki referenciával rendelkezik, valamint
garanciát is vállal.
Terdik Tibor (képviselő
gyártelepen is?

úr): Megkérdezte,

hogy egy szerverről

IS

tud működni a

Prekup Zsolt: A gyártelepre külön szerver kell. Elmondja, hogy segít mindenben.
Lisovszki Tamás (képviselő úr): Szakértői anyag ot kell készíteni.
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Balogh Tibor Zoltán (polgármester
úr): Segítségére lenne az önkormányzatnak
illegális hulladéklerakással szemben, gazdátlan eb ekkel kapcsolatban.
Terdik Tibor (képviselő úr): Véleménye
aminek a felbontása sötétben is jó.

az

szerint olyan kamerát kellene beszerezni,

Balogh Tibor Zoltán (poleármester
úr): Megkérdezte, hogy van-e további kérdés,
észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban. Mivel nem volt kérdés, ezért szavazásra tette
fel a napirendet. Kérte, hogy aki a javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. Ezt
követően megállapította, hogy
a Képviselő-testület
5 igen szavazattal.
ellenszavazat
egyhangúan az alábbi határozatot fogadta el:

és tartózkodás

nélkül,

Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő- Testületének
22/2018. (1.31.) határozata
Községi közterületi térflgyelő kamerarendszer

kiépítéséró7

Önkormányzati Képviselő-testület:
1./ Nyírbogdány község közigazgatási belterületén közterületi térfigyelő kamerarendszer
kiépítését rendeli el
2./ az 1. pontban meghatározott rendszer kiépítésének alapjának a Nyíregyházi
Rendőrkapitányság Demecseri Rendőrőrsének és a képviselő-testület tagjai által közösen, a
határozat mellékletében meghatározott elhelyezé si pontokat tekinti.
3./ az 1. pontban meghatározott rendszer kiépítéséhez szükséges pénzügyi forrást 10 millió
Ft értékben határoz meg, amelyet a 2018. évi költségvetésének összeállításánál javasol
megtervezni.
4./ az 1. pontban meghatározott rendszer kiépítéséhez szükséges biztonsági
vélemény elkészítésére Prekup Zsolt biztonsági szakértőt kéri fel.

szakértői

5./ az 1. pontban meghatározott rendszer kiépítéséhez a LEADER helyi akciócsoportok
által meghirdetett hely felhívásokra 3 millió Ft értékű forrás megszerzésének reményében
pályázatot nyújt be.
6./ Felhatalmazza
a polgármestert
határozat pontjaiban meghatározott
végrehajtására és a szükséges intézkedések megtételére, dokumentációk
benyújtására.
Határidő: 2018. február 15.
Felelős: polgármester

feladatok
aláírására,

Nyírbogdány, 2018. január 31.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

2212018.(1.31.) képviselő-testületi határozat melléklete
Javaslat kamerák elhelyezéséhez
Község:
Kossuth utca - Állami Gazdaság utca útkereszteződés
Kossuth utca - Fő utca útkereszteződés
Kéki utca - Petőfi utca útkereszteződés (ABC)
Dózsa György utca vége (Csalami tüzép)
Kéki utca - Királykert utca (buszforduló)
Rákóczi utca - Vörösmarty utca útkereszteződés
Rákóczi utca - Szabadság utca útkereszteződés
Vasvári Pál utca - Szabadság utca útkereszteződés

2 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db

Szabadság utca - Új utca útkereszteződés
Új utca - Vasvári Pál utca útkereszteződés
Vasvári Pál utca vége (szennyvíz átemelő)
Petőfi utca - Szabadság utca útkereszteződés
Kéki utca vége

1 db
1 db
1 db
1 db
1 db

Gyártelep:
Gyár utca - (cipőgyár előtti terület)
Domb köz - Ady Endre utca útkereszteződés
Nyárfa utca
Gyár utca Lónyai főcsatorna híd előtti terület
Vasútállomás

1 db
1 db
1 db
1 db
2 db

Ady Endre utca vége
Váci Mihály utca vége
Sport köz (játszótér)

1 db
1 db
1 db

Balogh Tibor Zoltán (polgármester
ülést 11 óra 00 perckor bezárta.

úr): Mivel nem volt további kérdés, a nyilvános

-

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester
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