SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/11. számú
JEGYZ KÖNYVE

A 2014. évi augusztus hónap 19. napján megtartott rendkívüli ülésr l
JEGYZ KÖNYV
Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helyiségében 3044 Szirák, Pet fi út 31.
Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. augusztus 19. napján megtartott
rendkívüli ülésén.
Jelen vannak:
Kómár Jánosné polgármester
Baranyi Gusztáv alpolgármester
Lukács Gyula alpolgármester
Cselovszki László képvisel
Kulikné Bányász Erzsébet képvisel
Micsutka Attila képvisel

Távol maradt:

Novák Lajos

Tanácskozási joggal részt vesz:
Várnai Ildikó jegyz
Novák Zoltán jegyz i asszisztens

A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képvisel -testület
határozatképes, mivel a 7 f
l 6 f jelen van.

A jegyz könyv vezetésére felkéri Novák Zoltán jegyz i asszisztens, illetve javaslatot tesz a
hitelesít személyére, Cselovszki László képvisel személyében.
A Képvisel -testület a jegyz könyvvezet személyét 6 igen szavazattal elfogadja.
A Képvisel -testület a hitelesít személyét 6 igen szavazattal elfogadja.
A polgármester javaslatot tesz a napirendre.

A képvisel -testület az ülés napirendjét 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbiak szerint
fogadja el:
Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása.
Térfigyel rendszer kiépítése Szirák településen pályázathoz az ajánlatot tev k
meghallgatása.
Közbeszerzési Bizottság javaslata- Kivitelez kiválasztása.

Kómár Jánosné: Az els napirendi pont a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása.
El terjeszt Várnai Ildikó.
Várnai Ildikó: A jelenlegi tagok:
Bagi Tiborné, Bohár Sándor, Mladoniczki Csilla, Puporka Ludmilla, Szlobodnyik Lajosné, és
Illés Bettina a póttag. Egy szavazókörös településnél a HVB tagok látják el az SzSzB
feladatokat is, és öt plusz két tagból kell, hogy álljon. Az megbízatásuk önkormányzati
választástól önkormányzati választási tart, ezért ismét meg kell választani ket, ismét esküt
kell tenniük, és k lesznek a helyi önkormányzati választásos a szavazat számláló bizottság
tagjai és a helyi választási bizottság tagjai is.
A szavazat számláló bizottságot (szszb) a nemzetiségi szavazásra, már tavasszal
megválasztotta a képvisel -testület. Most a HVB tagokat kellene megválasztania, mert a jöv
hét folyamán már esküt kell tenniük. Akiket felsoroltam elvben vállalják. Javaslatom, hogy ne
kett , hanem három póttagot válasszunk, ha netán valaki összeférhetetlenség miatt nem tudná
vállalni a HVB tagságot akkor, ne legyen ebb l probléma. Megfelel ez a névsor, amit
felolvastam?
Novák Zoltán: A póttagok listáját még nem látta a képvisel -testület. Az alábbi személyekre
gondoltunk.
Trenovszki Pálné
Kollárné Kovács Ivett
Vojtkó László

Kómár Jánosné: Megkérem, a képvisel -testület tagjait szavazzanak!
A Képvisel -testület 6 igen szavazattal egyhangúlag a következ határozatot hozta:
96/2014.(VIII.19) számú határozattal
Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete Helyi Választási Bizottság tagjainak az
alábbi személyeket választja meg.
HVB tag:
Bagi Tiborné
Bohár Sándor
Mladniczki Csilla
Puporka Ludmilla
Szlobodnyik Lajosné

HVB póttag:
Illés Bettina
Kollárné Kovács Ivett
Trenovszki Pálné
Vojtkó László

Határid : azonnal
Felel s: Várnai Ildikó

Kómár Jánosné: Következ napirendi pontként a térfigyel rendszer kiépítése Szirák
településen. Az els ajánlattev k már jelen vannak. Nagy szeretettel köszöntjük ket és kérem
terjesszék el az ajánlatukat.
Tamási Edit és Földi Attila a Nádasdi Elektro Kft képvisel i el terjesztik ajánlatukat.
Kómár Jánosné: Köszönjük a tájékoztatást.

A közbeszerzési bizottság tagjai készítettek egy táblázatot, amit minden képvisel megkapott,
ezek alapján kérem, tegyék fel a kérdésüket a pályázónak.
Micsutka Attila: Kérdéseim, amire a pályázatban nem kaptam választ.
Típus, gyártmány.
Garancia ideje alatti karbantartás.
Kép min ség, kép meg rzés.
Szerviz költség.
Tamási Edit: Cégünk 24 hónap teljes kör garanciát vállal, mind az eszközökre, mind pedig a
munkánkra. Tehát 24 hónapon belül bármilyen meghibásodás van, azt díjmentesen végezzük.
Ha olyan jelleg a meghibásodás, elemi csapás, rongálás, arra nincs garancia és ennek
javítására költséget számolunk fel.
Micsutka Attila: Kiszállási költség sincs ügye?
Tamási Edit: Kiszállási költség sincs, díjmentes a 24 hónap alatt.
Micsutka Attila: Mi történi 24 hónap után?
Tamási Edit: 24 hónap után ajánlatot teszünk a karbantartásra.
Micsutka Attila: Konkrétan mennyi összeg?
Tamási Edit: A karbantartási díj 12 kamerára 68.000.-ft+Áfa/félév
Micsutka Attila: Kiszállási költséget számolnak?
Tamási Edit: Igen. 109/km+Áfa.
Micsutka Attila: Akkor ez egy félévre durván 82.000.-ft.
Micsutka Attila: A képmeg rzésr l sem találtam a pályázatban semmit.
Tamási Edit: A képmeg rzés id tartama 10-14 nap.
Micsutka Attila: Ha valami meghibásodás éri a kamerákat, mondjuk elemi csapás miatt, akkor
a képeket meg rzi a rendszer?
Tamási Edit: Amit már letárolt, az már nem veszik el.
Kómár Jánosné: Ezek az oszlopok az ÉMÁSZ tulajdonában vannak, az lenne a kérdésem,
hogy önök intézik az engedélyeztetést?
Tamási Edit: Minden engedélyeztetést mi szerzünk be, önöknek csak annyi a dolguk, hogy
amit az ÉMÁSZ kiküld oszlopfoglalási engedélyi szerz dést, azt aláírja.

Micsutka Attila: Rendszámfelismerés minden kamera esetén van?
Földi Attila: A lehet ség meg van rá, de másfajta objektív beállítást igényel, mivel le kell
sz kíteni a látószöget, így annál a kameránál a térfigyel funkció megsz nik.
Kómár Jánosné: A településnél bejöv utaknál kértük a rendszámfelismerést.
Bér, Vanyarc bejöv szakaszán, illetve Kisbágyon, Egyházasdengeleg keresztez désében.
A többi szakaszon térfigyelést kértünk.

Kulikné Bányász Erzsébet képvisel távozik a képvisel -testületi ülésr l.

Micsutka Attila: Az egyéb pályázaton felüli szolgáltatás, az Önkormányzatnál behatolás jelz ,
plusz négy darab kamera, ez csak az Hivatalra vonatkozik, vagy az egész épületre?
Tamási Edit: Az egész épületre.
Micsutka Attila: A négy darab kamera hol lesz elhelyezve?
Tamási Edit: Egyeztetés kérdése.
Kómár Jánosné: Láttam olyan térfigyel rendszert, ahol interneten keresztül okos telefonnal
lehetett ellen rizni a megfigyelt területeket. Ez önöknél lehetséges?
Tamási Edit: A lehet ség adott, de adatvédelmi szempontból a távoli betekintés korlátozott.
Gyakorlatilag, aki ezt nézheti az a rend rség vagy az Ön által megnevesített személy.
Cselovszki László: Ha a rendszer a mi tudtunkon kívül meghibásodna, akkor ezt önök nem
látják?
Tamási Edit: Fel szoktuk hívni az üzemeltet figyelmét, hogy figyeljék folyamatosan a
rendszert, mert csak onnan tudjuk meg a hibát, ha önök ezt jelzik felénk.
Cselovszki László: Ha mi például este 8 órakor észrevesszük a hibát és jelezzük, akkor önök
8 órán belül vállalják azt, hogy megkezdik a javítást.
Tamási Edit: A szervizesek bármikor elérhet ek, de a gyakorlat az, hogy telefonos
segítségnyújtással is helyreállítható a rendszer. Ha nem olyan jelleg a hiba, hogy telefonon
keresztül megoldható lenne, akkor természetes, hogy 8 órán belül kezeljük a hibát.
Kómár Jánosné: Láthatták, hogy a projekt befejezési határideje szeptember 30. napja, be
tudják ilyen határid vel fejezni a munkát?

Tamási Edit: Rajtunk nem múlik, de ezek a határid k függnek az ÉMÁSZ-tól egy harmadik
fél ebben az egész kivitelezésben, de ha rajtunk múlik, akkor minden berendezést 09.30-ig a
helyére telepítünk.
Kómár Jánosné: Arra szeretném kérni a tisztelt ajánlattev ket, hogy amennyiben önök nyerik
el a kivitelezést, akkor szerz déstervezetet biztosítsanak, az ajánlatkér számára.
Tamási Edit: Ez természetes.
Kómár Jánosné: Akkor több kérdésem nincs.
Köszönjük a megjelenést. Természetesen tájékoztatni fogjuk önöket a döntésünkr l.
Tamási Edit és Földi Attila a Nádasdi Elektro Kft. képvisel i távoznak a képvisel -testületi
ülésr l.
Baranyi Gusztáv alpolgármester távozik a képvisel -testületi ülésr l.
Megérkezik a képvisel -testületi ülésre a közbeszerzés második ajánlattev je. az Elektronikai
Szerviz és Kereskedelmi Kft. munkatársai Gyebnár Péter és Doman Ferenc.
Kómár Jánosné: Üdvözlöm önöket, kérem terjesszék el az ajánlatukat, javaslataikat.
Gyebnár Péter és Doman Ferenc Elektronikai Szerviz és Kereskedelmi Kft. munkatársai
képvisel i el terjesztik ajánlatukat.
Micsutka Attila: Pályázatunkban nem olvastam a rendszámfelismerésr l, gyártmány, típusról.
Doman Ferenc: Rendszámfelismerés nem szerepelt a felhívásban.
Micsutka Attila: Esetleg lehet ség?
Doman Ferenc: Tudunk egy olyan felajánlást tenni, hogy vagy, az Önkormányzat épületének
a be kamerázását végezzük el, vagy rendszámfelismer kamera kiépítését a bejöv utakon.
Micsutka Attila. A min ség és gyártmányról kérnék még tájékoztatást.
Doman Ferenc: 3 MGP felbontásúak, cs kamerák infra, leddel egybeépítve.
Éjszakai látótávolsága az 40 méter. Víz és vandál biztos.
Látószöge a 17 foktól a 89,8 fokig állítható, igény szerint.
Gyebnár Péter: Fixen beállítjuk, de bármikor változtatható a látószög és a láthatósági fok.
Micsutka Attila: Jel átvitel, hogy m ködik?
Doman Ferenc: 5 mhz-es rádiófrekvencián, a templomtoronyban elhelyezett átjátszási
pontokkal.

Kómár Jánosné: A pályázat befejezési dátuma szeptember 30. napja, be tudják fejezni addig a
munkálatokat?
Gyebnár Péter: Ha az engedélyeket beszerzik, akkor igen.
Kómár Jánosné: Az engedélyeket önöknek kell beszerezni.
Gyebnár Péter: A templomtól is?
Kómár Jánosné. Igen.
Gyebnár Péter: A templomtól önöknek kell beszerezni az engedélyt.
Cselovszki László: Ha éjjel van üzemzavar, akkor mennyi id alatt javítják?
Domán Ferenc: A hibabejelentés után négy órán belül, mivel 24 órás ügyelet van.
Kómár Jánosné: Amennyiben önök nyerik el a kivitelezést, akkor szerz déstervezetet
biztosítsanak, az ajánlatkér számára.
Domán Ferenc: Ez természetes.
Kómár Jánosné: Én azt hiszem nincs több kérdésünk, köszönjük a megjelenést, a
döntésünkr l megkapják a tájékoztatást, még a mai nap.
Gyebnár Péter és Doman Ferenc Elektronikai Szerviz és Kereskedelmi Kft. képvisel i
távoznak a képvisel -testületi ülésr l.
Micsutka Attila képvisel távozik a képvisel -testületi ülésr l.
Kómár Jánosné: A két pályázat határid n belül érkezett és a kiírásnak megfelelnek.
Mindkét ár megegyezik, a garanciában van különbség.
Cselovszki László: A szerviz költség nagyságrendileg megegyezik.
Kómár Jánosné: Min ségben én úgy gondolom, hogy mind a kett megfelel , bár az
Elektronikai Szervizé egy fokkal modernebb.
Cselovszki László. Az engedélyeztetésnél hátrány Elektronikai Szerviznél, hogy a
templomban képzelik el a jelátvev t. És az engedélyt nekünk kellene beszerezni, úgyhogy az
önkormányzatnak lenne ott egy köre.
Várnai Ildikó. Jelenleg ott tartunk, hogy van két teljesen egyforma ajánlatunk.
Lukács Gyula: Szerintem az Elektronikai Szerviz és Kereskedelmi Kft. egy fokkal jobb és
praktikusabb.
Kómár Jánosné: Igen a központi rendszere egy modernebb rendszer.

Micsutka Attila megérkezik a képvisel -testületi ülésre.
Micsutka Attila: Átbeszéltétek már, hogy melyik ajánlat lenne megfelel ?
Kómár Jánosné: Igen beszéltünk már róla, én Lukács Gyulával értek egyet a Szécsényiek
ajánlata jobban tetszik.
Micsutka Attila: Ett l a cégt l csak az a félelmem van, hogy ma van holnap nincs, referenciái
gyengék a Nádasdival szemben.
Mikus Kinga (közbeszerzési bizottsági tag): A referenciák miatt én a Nádasdi Kft-t javaslom.
Kómár Jánosné: Megkérem, a képvisel -testület tagjait szavazzanak!
A Képvisel -testület 3 igen 1 nem szavazattal következ határozatot hozta:
97/2014.(VIII.19) számú határozattal
Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete
Szirák Község területén kiépítésre kerül térfigyel rendszer munkálataival a Nádasdi
Elektro Kft-t bízza meg.
Határid : azonnal
Felel s: Kómár Jánosné

Kómár Jánosné :
Több hozzászólás nincs, akkor megköszönöm a részvételt, az ülést bezárom.

