Javaslat
Ózd város területén elhelyezett rendőrségi segélyhívó rendszer és térfigyelő kamerákhoz
kapcsolódó hangszóró rendszer önkormányzati tulajdonba vételére

Ózd, 2016. január 28.

Előterjesztő: Polgármester
Előkészítő: Ózd Városi Rendészet vezetője

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Ózdi Rendőrkapitányság 2011-ben "A megújuló Ózd méltó közbiztonságáért" címmel
benyújtott pályázat keretein belül telepített Ózd város közterületein 10 db segélyhívót,
valamint 10 db hangszórót a közbiztonság növelése céljából. A segélyhívó és hangosító
rendszer a már meglévő térfigyelő rendszer részeként üzemelt.
A pályázat a telepítésre és a telepítést követően 3 évig az üzemeltetésre és karbantartásra
biztosított forrást, ez 2014-ben lejárt. Jelenleg a segélyhívó rendszer karbantartása,
üzemeltetése nem biztosított.
A segélyhívó pontokról bárki közvetlenül értesítheti a Rendőrség Tevékenység-irányítási
Központját, ha bármilyen segítségre, intézkedésre van szüksége. A hangszórókon keresztül a
térfigyelő kamerák kezelő helyiségeiből közvetlenül lehet a közterületen tartózkodók felé
kommunikálni, információkat, tájékoztatásokat, figyelemfelhívásokat közzétenni, a kisebb
fokú szabálysértések esetén figyelmeztetést, intézkedést alkalmazni, valamint felszólítani a
szabálysértőket a jogellenes állapot megszüntetésére.
Az Ózdi Rendőrkapitányság 2015. év végén kezdeményezte, hogy Ózd Város Önkormányzata
részére a segélyhívó rendszer ingyenesen kerüljön átadásra. A Rendőrség tájékoztatása szerint
az 5.155.625,- Ft bruttó értékű rendszer az alábbi tartozékokból tevődik össze:
Számítógép IBM Glosteriks terminál
Monitor LCD
Fővonali adapter NET Cisco SPA3102 FXO
VoIP Telefon Cisco SPA502G
Kültéri hangsugárzó RCF HD 3216 25 W
Teljesítmény erősítő SBF 2025 50 W
VoIP adapter NET Cisco PAP2T
Switch NET TP-LINK TL-SF1005D
Segélyhívó modul URMET Sinthesi
CISCO Router WRVS44004

1 db
1 db
1 db
1 db
10 db
10 db
10 db
10 db
10 db
1 db

A Rendőrség által megküldött eszközlista alapján az Ózd Városi Rendészet (a továbbiakban:
Rendészet) ellenőrizte az átvételre kerülő eszközöket. Ezek az eszközök rendelkezésre állnak,
ugyanakkor a segélyhívó és hangszóró rendszer nem üzemképes. A segélyhívó pontokról
jelen állapot szerint a Rendőrség Tevékenység-irányítási Központjába hívást kezdeményezni,
valamint a térfigyelő központ végpontjairól a hangszórókon keresztül közterületre kiszólni
nem lehet.
A Rendészet 2015. december hónapban megkereste a segélyhívó rendszer telepítőjét és
üzemeltetőjét, és árajánlatot kért az eszközök használhatóvá tételére, valamint a későbbiek
tekintetében a rendszeres karbantartásra és üzemeltetésre.
Két lehetőség van a segélyhívó rendszer átvételére. Az egyik, hogy a javítás költsége, és a
továbbiakban a rendszer karbantartási és üzemeltetési költsége is az Önkormányzatot terhelik.
A másik lehetőség, hogy a rendszert a Rendőrség saját költségén üzembe helyezi és így adja
át az Önkormányzatnak, ekkor az Önkormányzatot a későbbiekben csak a rendszer
üzemeltetési és karbantartási költségei terhelik. Az Ózdi Rendőrkapitányság vezetőjének

tájékoztatása alapján a Rendőrség nem rendelkezik fedezettel a segélyhívó rendszer
beüzemelésére.
A Rendészet a segélyhívó beüzemeléséhez szükséges költség fedezetét, bruttó 628.396 Ft-ot,
a 2015. évben befolyt helyszíni bírságok összegéből, az üzemeltetés és karbantartás költségeit
pedig a 2016. évi költségvetéséből tudja biztosítani, amelynek összege havonta 50.000 Ft +
ÁFA.
A segélyhívó rendszer már korábban került kialakításra, ezt a város lakosai
közbiztonságérzetének javítására, illetve fenntartására szolgáló eszközként telepítették. Ezen
túlmenően 3 db segélyhívó ponttal is lett bővítve, ezért indokolt ezeknek az eszközöknek az
átvétele, valamint azok további üzemeltetése az Önkormányzat részéről.
Amennyiben Ózd Város Önkormányzata át kívánja venni fenti eszközöket, többlépcsős
folyamatot szükséges lebonyolítani az alábbiak szerint:
1. A Képviselő-testület dönt a vagyonelemek térítésmentes átvételéről.
2. Ózd Város Önkormányzata írásban kezdeményezi a 2007. évi CVI. tv. 36. § (2) bek. c.)
pontja szerinti tulajdonba adást. A kezdeményezést az MNV Zrt-nél vagy az érintett
vagyonelem vagyonkezelőjéhez, jelen esetben a B.-A.-Z. Megyei Rendőrfőkapitánysághoz kell benyújtani.
3. Az írásbeli kezdeményezésnek a 254/2007. (X.4.) Korm. r. 50. § (2) bek. a.), b.) és c.)
pontjaiban foglaltakat tartalmaznia kell, illetve csatolni szükséges a jogszabály által előírt
dokumentumokat (képviselő-testületi határozat).
4. A benyújtott írásbeli kezdeményezést a B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság
véleményezi és véleményével, illetve javaslatával megküldi az MNV Zrt. részére.
5. Az MNV Zrt. döntését követően kerülhet sor az átruházásra vonatkozó megállapodás
megkötésére.
Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló
3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet 9. § (5) bekezdése arról rendelkezik, hogy a térítés
nélkül kapott vagy felajánlott vagyon elfogadásának feltétele, hogy
a) az önkormányzat tudja teljesíteni az elfogadott vagyonnal kapcsolatos kötelezettségeket,
b) az a) pont szerinti kötelezettség teljesítése likviditási problémát nem okoz, és nem zavarja
az önkormányzati feladatok ellátását.
A Rendészet javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a határozati javaslat „A” változatát
támogassa.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati
javaslatban foglaltak alapján döntsön az eszközök átvételéről.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
………/2016. (I.28.) határozata
Ózd város területén elhelyezett rendőrségi segélyhívó rendszer és térfigyelő kamerákhoz
kapcsolódó hangszóró rendszer önkormányzati tulajdonba vételéről
A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
„A” változat:
1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdés h) pontja
szerinti önként vállalt feladata, a közrend és vagyonvédelmi feladatok biztosítása céljából,
valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdés 17. pontja alapján a település közbiztonságának biztosításában való közreműködés
céljából elfogadja, és térítésmentesen tulajdonba veszi az Ózdi Rendőrkapitányságtól az Ózd
város területén elhelyezett, az alábbi tartozékokból álló, 5.155.625,- Ft bruttó értékű
rendőrségi segélyhívó rendszert és térfigyelő kamerákhoz kapcsolódó hangszóró rendszert:
Számítógép IBM Glosteriks terminál
Monitor LCD
Fővonali adapter NET Cisco SPA3102 FXO
VoIP Telefon Cisco SPA502G
Kültéri hangsugárzó RCF HD 3216 25 W
Teljesítmény erősítő SBF 2025 50 W
VoIP adapter NET Cisco PAP2T
Switch NET TP-LINK TL-SF1005D
Segélyhívó modul URMET Sinthesi
CISCO Router WRVS44004

1 db
1 db
1 db
1 db
10 db
10 db
10 db
10 db
10 db
1 db

2. Az 1. pontban szereplő vagyonelemeket a Képviselő-testület az Önkormányzat üzleti
vagyonába sorolja.
3. Az 1. pontban szereplő rendszer üzemeltetésével a Képviselő-testület az átvételt követően
az Ózd Városi Rendészetet bízza meg. A rendszer átvételével kapcsolatban felmerülő
költségek, a beüzemelési, valamint a 2016. évi rendszeres karbantartási és üzemelési költségei
az Ózd Városi Rendészet költségvetése terhére kerülnek biztosításra.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 254/2007. (X.4.) Korm.rend. 50. § (1)
bekezdés szerinti írásbeli kezdeményezés benyújtására, valamint az átvételhez szükséges
dokumentumok aláírására.
Felelős: Dokumentumok előkészítéséért: PH Településfejlesztési Osztály vezetője
Dokumentumok aláírásáért: Polgármester
Átvételt követően a rendszer üzemeltetéséért: Ózd Városi Rendészet vezetője
Határidő: döntést követően azonnal, illetve folyamatos

„B” változat:
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózd város területén elhelyezett
rendőrségi segélyhívó rendszer és térfigyelő kamerákhoz kapcsolódó hangszóró rendszer
ingyenes átvételét nem támogatja.
Felelős: Ózd Város Rendőrkapitányság értesítéséért: Polgármester
Határidő: döntést követően azonnal

