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723-8/2014. 
 

E l ő t e r j e s z t é s 
 

a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
2014. júliusi ülésére 

 
 

Tárgy:  Csanytelek Község közigazgatási területén elhelyezendő térfigyelő kamera rendszer telepítési helyszíneinek   
jóváhagyása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
 

Tájékoztatom arról Önöket, hogy a Belügyminiszter az Önkormányzat vissza nem térítendő támogatást nyert a 
Belügyminiszter 28/2014. (IV. 1.) BM rendeletében szabályozott a biztonság növelését szolgáló 
önkormányzati fejlesztések támogatási keretéből a helyi térfigyelő kamera rendszer ( 22 települési helyszínen 65 
db fix kamera elhelyezése) kiépítésére. Az elnyert támogatás összege megegyezik a 2014. április 23-án benyújtott 
támogatás igénylés összegével, mely 9.356.852.- Ft bruttó bekerülési összköltség. A telepítési helyszínek 
előzetes egyeztetése a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó Koontakt Alarm Kft. cégvezetőjével és az 
illetékessel megtörtént.  
A Belügyminisztérium kiegészítő tájékoztatása szerint a végleges Telepítési helyszíneket a Képviselő-
testületnek kell jóváhagynia, mindemellett a helyben működő Polgárőr Egyesület támogató nyilatkozatára 
is szükség van, a telepítési helyszíneket illetően.  
A helyben szokásos módon a helyi lakosságot is tájékoztatni kell arról, hogy a településen térfigyelő 
rendszer kerül kiépítésre, és önkormányzati rendeletben kell szabályozni az adatkezelést. 
A csatolt határozati javaslat 1. mellékletében rögzítettük a telepítési helyszíneket és az egyes helyszíneken 
elhelyezkedő kamerák darabszámát, amely a benyújtott pályázattal megegyező.  
 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Javaslom az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását és a csatolt határozati javaslat változtatás nélküli 
elfogadását. 
 
 
 
Csanytelek, 2014. július 04. 
 
 
       Tisztelettel: 
 
 
 
 
         Forgó Henrik 
         polgármester 
 



 
 
......../2014. (VII…..) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község közigazgatási területén elhelyezendő térfigyelő kamera rendszer telepítési helyszíneinek 

jóváhagyása 
 
 

Határozati javaslat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a közbiztonság növelését 
szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV. 1.) BM rendeletben foglaltak 
szerint eljárva a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztési program keretében elnyert 
támogatásból megvalósuló térfigyelő kamera rendszer az alábbi telepítési helyszíneken kerüljön kiépítésre: 

 
 
1. Bezárt, rekultivált Szilárd hulladék lerakó      2 db kamera 
2. Csongrádi utca – településhatára       3 db kamera 
3. Csongrádi utca – Tömörkényi utca – Szegedi utca kereszteződése   4 db kamera 
4. Szegedi utca – Damjanich utca kereszteződése      4 db kamera 
5. Ady Endre utca – Határút kereszteződése      4 db kamera 
6. Arany János utca – Tömörkényi utca kereszteződése     3 db kamera 
7. Széchenyi utca – Bercsényi utca kereszteződése      3 db kamera 
8. Szent László utca – Damjanich utca kereszteződése     3 db kamera 
9. Szent István utca – Budai Nagy Antal utca kereszteződése    2 db kamera 
10. Ady Endre utca – Rákóczi utca levezető szakasz      2 db kamera 
11. Radnóti M. utca – Kossuth utca – Széchenyi utca – Szent László utca kereszteződése  4 db kamera 
12. Központi park és Polgármesteri Hivatal környezete     4 db kamera 
13. Petőfi Sándor utca – Radnóti Miklós utca kereszteződése    2 db kamera 
14. Damjanich utca – Petőfi Sándor utca kereszteződése     3 db kamera 
15. Pusztaszeri utca – Béla utca kereszteződése      3 db kamera 
16. Pusztaszeri utca – ki és bevezető szakasza      2 db kamera 
17. Ady Endre utca – Bercsényi utca kereszteződése     3 db kamera 
18. Baross Gábor utca – Ady Endre utca kereszteződése     2 db kamera 
19. Árpád utca – Ady Endre utca kereszteződése      3 db kamera 
20. Árpád utca – Tiszai út – Pusztaszeri utca – Kossuth utca kereszteződése  4 db kamera 
21. Tiszai utca – Ady Endre utca kereszteződése      2 db kamera 
22. Tömörkényi utca település határ        3 db kamera 
Összesen: 22 helyszín                                           65 db kamera
        
 
Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos, legkésőbb: 2015………………… 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:  a beruházás befejezését követő Képviselő-testületi ülés  
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa  
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


