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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. áprilisi ülésére 

 
Tárgy: Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés megvalósítására, térfigyelő kamera rendszer kiépítésére támogatás igénylése  

a 8/2013. (III. 29.) BM rendelet alapján 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes 
szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) BM rendelet szerint három területen fejlesztési támogatás igénylésére nyílik 
lehetőség, ezen belül a közrend és közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések területén is.  
A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásán belül már 2012. évben  is sor került egy közös projekt 
keretében  térfigyelő kamera rendszer kiépítésére irányuló támogatás iránti igénylés benyújtására, melyben 
önkormányzatunk is részt vett. Sajnos az elmúlt évben nem nyert támogatást ez a program. 
A fenti BM-rendelet szerint ez évben újra pályázhatnak az önkormányzatok ezen a területen is. Annyi 
pozitív változás történt a pályázati kiírásban, hogy az adósságkonszolidációban nem érintett települések önerő nélkül, 
100 %-os támogatást igényelhetnek.  
A Belügyminisztérium illetékese tájékoztatása szerint ezen fejlesztési célkitűzéshez nem kapcsolódik 
közfoglalkoztatási kötelezettség. 
Javasoljuk a település közigazgatási területén kiépítendő térfigyelő kamera rendszer telepítése  programon 
az önkormányzat önálló indulását.  
Az eddig elvégzett előkészületi munkálatok alapján a rendszer kialakításának bekerülési összköltsége 
7.844.060,-Ft nettó+27 % ÁFA, mindösszesen 9.961.956.- Ft, (azaz: Kilenmillió-kilencszáz-hatvanegyezer-
kilencszázötvenhat forint), amely  10 helyszínen 13 db kamera felszerelését jelenti eredményes pályázat 
esetén, és nagy esélyt jelenthet arra, hogy településünkön komoly előrelépést tudjunk elérni a közrend és 
közbiztonság, valamint a köz-, és magánvagyon védelme területén.  
Eredményes pályázat esetén természetesen lesz üzemeltetési költség vonzata is a rendszer használatának, ezt az 
önkormányzatnak kell biztosítania, hiszen a pályázati kiírásban is alapelvárás a legalább 5 éves fenntartási 
kötelezettség és elidegenítési tilalom. A várható üzemeltetési költség éves költségvetési kihatása azonban 
egyáltalán nem olyan nagyságrendű, hogy megkérdőjelezhetné a rendszer használatától várható pozitív 
hatásokat és eredményeket.  
A támogatás igénylésekről első körben tárgyév július 1-ig dönt a minisztérium. A pályázat benyújtásának 
határideje 2013. május 2. A támogatás felhasználásának határideje 2014. június 30. 
Eredményes pályázat esetén a támogatási összeg folyósítása a támogatási szerződés megkötését követő 10 
napon belül megtörténhet a Magyar Állam Kincstár által. 
Ilyen pályázati lehetőség ritkán adódik (100 %-os támogatás intenzitás), ezért javasoljuk a Képviselő-
testületnek, hogy járuljon hozzá a támogatás igénylés benyújtásához. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Indítványozzuk az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását, támogatását és a csatolt határozati javaslat 
változtatás nélküli elfogadását. 
 
Csanytelek, 2013. április 17. 

Tisztelettel: 
 
 

 Forgó Henrik        Kató Pálné 
 polgármester             jegyző 

  



…./2013. (IV. 26.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés megvalósítására, térfigyelő kamera rendszer kiépítésére támogatás igénylése  

a 8/2013. (III. 29.) BM rendelet alapján 
 

Határozati   j a v a s l a t 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatás igénylést nyújt be  az 
önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes 
szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) BM rendelet alapján közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés 
megvalósítására. 
A fejlesztési program célja: Térfigyelő kamera rendszer elhelyezése Csanytelek Község közigazgatási 
területén. 

2.) A Képviselő-testület az 1.) pont szerinti fejlesztési célkitűzés bruttó bekerülési összköltségét 
9.961.956.- Ft-ban (azaz: Kilencmillió-kilenszáz-hatvanegyezer-kilencszázötvenhat forintban) 
hagyja jóvá. A projekt műszaki tartalma: 10 frekventált helyszínen 13 db kamera elhelyezése 
rögzítő szerverrel, valamint a Csongrádi Városi Rendőrkapitánysággal VPN kapcsolattal a 
kamerák közvetlen felügyeletére. A projekt tartalmazza továbbá a rögzítő szerverek és szoftver 
licenceket, számítógépeket, monitorokat, adatátviteli eszközöket, mint eszközbeszerzést, valamint 
az ezzel összefüggő hálózat kialakítását, optikai végpont csatlakoztatást, a kamera rendszer 
szerelvényeit, konzolok szerelési anyagait és az ezzel összefüggő díjköltségeket. 

3.) A Képviselő-testület rögzíti, hogy  Csanytelek Község Önkormányzata a Kvt. 72. § (1)-(2) 
bekezdése szerinti adósságkonszolidációban nem részesült, ezért a fejlesztési célkitűzés 
megvalósításához 100 %-os támogatást igényel a 8/2013. (III. 29.) BM rendelet 1. § (4) 
bekezdésének a) pontja alapján. 

4.) A Képviselő-testület  eredményes pályázat esetén kötelezettséget vállal a (megvalósítástól 
számított 5 évig) a beruházással létrejövő térfigyelő kamera rendszer eredeti rendeltetésének 
megfelelő üzemeltetésére,  működtetésére vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával. 

5.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat az önkormányzat nevében és 
képviseletében a támogatási igénylés benyújtásával kapcsolatos kötelezettségvállalások, 
nyilatkozatok megtételére. 

 
Végrehajtás határideje:  pályázat benyújtására 2013. május 2. 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:   támogatási döntést  követő soros képviselő-testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester  
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné  a Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 
 
 


