Jegyzőkönyv
Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. július 8-án 15,00 órakor tartott rendkívüli
nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk
Zajk, Iskola utca 1.
Jelen vannak: Grózner Tiborné polgármester, Kovács Tibor alpolgármester, Gerencsér Jenő és
Nagy Gézáné képviselők
Igazoltan távol maradt: Hóbor Károlyné képviselő
Meghívottként megjelent: Dr. Keresztesi Tímea jegyző, Gál Zsuzsanna aljegyző,
önkormányzati, igazgatási és szociális osztályvezető
Grózner Tiborné polgármester: Köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel a képviselő-testület 4 tagja az ülésen megjelent.
Hóbor Károlyné képviselő elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni a mai ülésünkön. Javaslatot
teszek a rendkívüli ülés napirendi pontjára.
Javasolt napirendi pont:
1./ „Zajk kamerarendszer pályázat” címmel kiírt ajánlatkérési eljárásban a nyertes ajánlattevő
kiválasztása
Előadó: Grózner Tiborné polgármester
Grózner Tiborné polgármester: Kérem, aki a javasolt napirendi ponttal egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület a javasolt napirendi pontot 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
Tárgyalt napirendi pont:
1./ „Zajk kamerarendszer pályázat” címmel kiírt ajánlatkérési eljárásban a nyertes
ajánlattevő kiválasztása
Előadó: Grózner Tiborné polgármester
(A benyújtott pályázatok a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Grózner Tiborné polgármester: Ismert a képviselők előtt, hogy a Belügyminisztérium által
meghirdetett „A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztés támogatása” című
pályázaton 3 243 953,- Ft támogatást nyertünk három kamerából álló kamerarendszer
kiépítésére. A kamerarendszer kiépítésére négy cégtől, az LNL Group Solutions Kft-től, az
Informer 63. Kft-től, a ZNET Telekom Zrt-től és az Endor System Kft-től kértünk ajánlatot.
Két ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát, a ZNET Telekom Zrt. és az LNL Group Solutions Kft.
Mindkét ajánlattevő azonos összegért, a pályázaton elnyert 3 243 953,- Ft-ért építené ki a
kamerarendszert. Az ajánlatok összehasonlítása megtörtént. Az LNL Group Solutions Kft. 8
csatornás hálózati rögzítőt ajánl, 1 év garanciát vállal, alvállalkozó, a Belltel 96 Kft. végezné
az EON oszlopokra a kamerák felszerelését. Az ajánlott kamerák alkalmasak rendszám
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leolvasására. Az LNL Group Solutions Kft. a kamerák jelének továbbítására központi
átjátszót helyezne el a település magaslati pontján, ez továbbítaná a kamerák képét a központi
rögzítő felé, amely a Művelődési Ház kijelölt helyiségében lenne. A ZNET Telekom Zrt.
ajánlatának elfogadása mellett a következő érvek szólnak: 2 év garancia, saját embereik
végezhetik az EON tulajdonában lévő oszlopokra a kamerák felszerelését, a kamerák
rendszám leolvasására is alkalmasak, lehetőséget biztosítanak a Letenyei Rendőrőrs részére a
kamerarendszeren keresztül történő megfigyelésre, korszerű Intello kamerák kerülnének
telepítésre. A kamerák jelének továbbítására modernebb rendszert használnak, mint az LNL
Group Solutions Kft. A ZNET Telekom Zrt. ajánlata összességében kedvezőbb, mint a másik
ajánlattevőé, ezért javaslom, hogy a „Zajk kamerarendszer pályázat” címmel kiírt ajánlattételi
felhívás nyerteseként a ZNET Telekom Zrt. ajánlattevőt hirdessük ki bruttó 3 243 953,- Ft
vállalási árral. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
54/2015. (VII. 8.) számú h a t á r o z a t:
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Zajk kamerarendszer
pályázat” címmel kiírt ajánlattételi felhívás nyerteseként az összességében
legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempont figyelembe vételével a ZNET Telekom
Zrt. 8866 Becsehely, Kossuth út 55. szám alatti székhelyű ajánlattevőt hirdeti ki
bruttó 3 243 953,- Ft vállalási árral.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a ZNET Telekom Zrtvel a közterületi térfigyelő rendszer kialakítására vonatkozó szerződést megkösse.
A beruházás fedezete Zajk Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről
szóló 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete Felhalmozási célú
kiadások – Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztés során
rendelkezésre áll.
Határidő: szerződés megkötésére a kiértesítés nyertes ajánlattevő részéről történő
átvételét követő 15 napon belül
Felelős: Grózner Tiborné polgármester
Operatív végrehajtásért felelős:
Dr. Keresztesi Tímea jegyző
Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető
Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető
Grózner Tiborné polgármester: Mivel több napirendi pontunk nincs, az ülést 15,20 órakor
bezárom.
K.m.f.
Dr. Keresztesi Tímea
jegyző

Grózner Tiborné
polgármester
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