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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. június 12-én 11,00 órakor tartott 

rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk 

                        Zajk, Iskola utca 1. 

 

Jelen vannak: Grózner Tiborné polgármester, Gerencsér Jenő, Hóbor Károlyné és Nagy 

Gézáné képviselők 

 

Igazoltan távol maradt: Kovács Tibor alpolgármester 

 

Meghívottként megjelent: Dr. Keresztesi Tímea jegyző, Simonyai Imre műszaki és 

építéshatósági osztályvezető 

 

Grózner Tiborné polgármester: Köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy a 

képviselő-testület határozatképes, mivel a képviselő-testület 4 tagja az ülésen megjelent. 

Kovács Tibor alpolgármester munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni a mai 

ülésünkön. Javaslatot teszek a rendkívüli ülés napirendi pontjaira. 

 

Javasolt napirendi pontok: 

 

1./ Térfigyelő kamerarendszer pályázat 

     Előadó: Grózner Tiborné polgármester 

 

2./ Egyebek 

 

Grózner Tiborné polgármester: Kérem, aki a javasolt napirendi pontokkal egyetért, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület a javasolt napirendi pontokat 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 

 

 

Tárgyalt napirendi pontok: 

 

1./ Térfigyelő kamerarendszer pályázat 

     Előadó: Grózner Tiborné polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Grózner Tiborné polgármester: A Belügyminisztérium által meghirdetett „A közbiztonság 

növelését szolgáló önkormányzati fejlesztés támogatása” elnevezésű pályázaton 3 243 953,- 

Ft támogatást nyertünk három kamerából álló kamerarendszer kiépítésére. A kamerák a 

Józsefhegy utca északi végén, a Deák Ferenc utca északi végén és az Iskola utca 1. 

helyszíneken kerülnek felszerelésre, a rögzítő berendezés pedig a Kultúrházban lesz 

elhelyezve. Az E.ON hozzájárult a kamerák felhelyezéséhez. Árajánlatokat kell kérni 

vállalkozásoktól a kamerarendszer kiépítésére, majd a beérkezett ajánlatokból ki kell 

választani a legkedvezőbb ajánlatot. Az árajánlatokat mielőbb meg kell kérni, mert a 

beruházást az idei évben be kell fejezni. Az ajánlatkérésre javasolt vállalkozások a 
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következők: LNL Group Solutions Kft., Informer 63. Kft., ZNET TELEKOM Zrt. és az 

Endor System Kft. Javaslom, hogy a felsorolt négy vállalkozástól kérjünk árajánlatot „A 

közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztés támogatása” elnevezésű pályázat 

keretében kamerarendszer kiépítésére. Kérem, aki javaslatommal egyetért, az előterjesztés 

szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

53/2015. (VI. 12.) számú h a t á r o z a t:  

 

Zajk Község Képviselő-testülete egyetért a Belügyminisztérium által meghirdetett 

„A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztés támogatása” 

elnevezésű pályázat keretében árajánlat bekérésére a kamerarendszer kiépítésére 

az alábbi vállalkozásoktól: 

 

 LNL Group Solutions Kft. 8800 Nagykanizsa, Király u. 9-11. 

 Informer 63 Kft. 9700 Szombathely, Szebeni u. 11. 

 ZNET TELEKOM Zrt. 8866 Becsehely, Kossuth u. 55. 

 Endor System Kft. 1161 Budapest, Batthyány u. 88. 

 

Határidő ajánlatok kiküldésére:   2015. június 15.  

Határidő ajánlatok beérkezésére: 2015. június 30. 

 

Felelős:    Grózner Tiborné polgármester  

 

Operatív végrehajtásért felelős: 

                Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

                Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető 

                Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető 

 

 

2./ Egyebek 

 

Grózner Tiborné polgármester: Képviselő-testületi ülésen is volt már szó arról, hogy a 

ravatalozó energetikai felújítását meg kell valósítanunk. A hűtőberendezés biztonságos 

működéséhez szükség van a teljesítménybővítésre.  

 

Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: 32 amperra kell felemelni a 

ravatalozó áramrendszerének teljesítményét. Árajánlatokat kérünk a munka elvégzésére és az 

árajánlatok megérkezése után tud a Képviselő-testület a ravatalozó energetikai felújítása 

ügyében döntést hozni.  

 

Grózner Tiborné polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. Mivel több napirendi pontunk 

nincs, az ülést 11,20 órakor bezárom. 

 

K.m.f. 

 

 

Dr. Keresztesi Tímea Grózner Tiborné 

jegyző polgármester 



3 

 

 


