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Sorszám: IV/2 Tárgy:  Térfigyelı hálózat kialakításával 
kapcsolatos együttmőködési 
megállapodás jóváhagyása Döntéshozatal módja: 

Elıkészítette: Gál András osztályvezetı 
Mőszaki Osztály 

Minısített többség az SZMSZ 12. 
§ (4) bekezdés j.) pontja alapján 

Véleményezı 
bizottság: 

Pénzügyi Bizottság Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés  

 
 

Egyéb elıterjesztés 
Békés Város Képviselı-testülete 

2009. május 28-i rendkívüli ülésére 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi decentralizált hazai forrású 
pályázatai közül a TEKI (területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztési feladatok) 
pályázati kiírás „a) közbiztonságot szolgáló fejlesztések” céljára Békés Város pályázatot 
nyújt be, Csárdaszállás, Kamut, Köröstarcsa, Mezıberény településekkel közösen (beadási 
határidı 2009. június 2.). Ennek keretében a kistérségi szélessávú hálózat lehetıségeit 
kihasználva öt településen zárt láncú, 15 kamerás térfigyelı hálózat kerül kialakításra.  
 A térfigyelı hálózat kialakításának összes költsége 23.500.000 Ft, ebbıl Békés Város 
7.833.333 Ft jut ami 5 kamera felállítását teszi lehetıvé. A pályázat 85 % támogatási 
intenzitású, így az elnyerhetı támogatás 19.975.000 Ft, ez Békés Városnak 6.658.333 Ft 
támogatási összeget jelent. A szükséges pályázati önerı 1.175.000 Ft. A pályázat beadását a 
kiíró pályázati díj megfizetéséhez köti, ami Békés Város esetében 166.667 Ft.  
 A hálózat központja a Békési Rendırkapitányságon lenne kialakítva, ahol a 
kamerákból érkezı adatokat rögzítenék és tárolnák. A kamerák elhelyezése a rendırséggel 
egyeztetve lett.  
 
Kamerák tervezett elhelyezése: 
1. Széchényi tér 
2. Erzsébet ligeti Játszótér 
3.„Torony” elıtti tér és sétány 
4. Múzeum köz, Szökıkút 
5. Petıfi S. és Malom utca keresztezıdése 
 
A megfigyelési pontokon az alábbi eszközök kerülnek telepítésre. 
- 1 db PTZ SPEED DOME színes IP kamera, 18× optikai zoom, day-night, 
- 1 db hőtött-főtött DOME ház konzollal, 
- 1 db 230V AC szünetmentes áramforrás, 
- 1 db 230/12V 3A DC tápegység, 
- 1 db 12V 7Ah akkumulátor, 
- Lan-os csatlakozás, vagy mikrohullámú egység, 
 
A pályázatban Békés Város a pályázó (gesztor) település. A pályázat beadása és lebonyolítása 
érdekében az öt település a leírt pályázati cél megvalósítása érdekében együttmőködési 
megállapodást köt, melyben az együttmőködés formáját a pénzügyi teljesítések határidejét 
rögzítik. 
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Határozati javaslat: 
1. Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete a pályázatot nyújt be a TEKI 
(területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztési feladatok) pályázati kiírás „a) 
közbiztonságot szolgáló fejlesztések” céljára a Békés, Csárdaszállás, Kamut, 
Köröstarcsa, Mezıberény településeken kiépítendı zárt láncú, 15 kamerás térfigyelı 
hálózat megvalósítása érdekében 23.500.000 Ft (100 %) összköltséggel 19.975.000 (85%) 
támogatás elnyerésére.  Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete a pályázathoz 
szükséges 3.525.000 (15 %) önerı biztosítását a résztvevı településekkel közösen a 
köztük megkötendı együttmőködési megállapodásban foglaltak szerint vállalja. 
2. Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete a pályázat költségvetésébıl 
adódó és Békés Városra esı 1.175.000 Ft önrészt és a 166.667 Ft pályázati díjat Békés 
Város Önkormányzata költségvetésének ……….. sorának terhére vállalja.  
3. A pályázat beadásához és lebonyolításához szükséges, az öt település 
együttmőködését rögzítı, mellékelt Együttmőködési megállapodást és az abban 
foglaltakat elfogadja. 
4. Békés Város Képviselı Testülete felhatalmazza Polgármesterét pályázat 
beadásához és az Együttmőködési megállapodás megkötéséhez szükséges 
dokumentumok aláírására. 
 
Határid ı:                  Pályázat beadására 2009. június 2. 
Felelıs:                      Izsó Gábor polgármester 
 
 
Békés, 2009. május 25. 
 
 
 Izsó Gábor 
 polgármester 
 
 
.....................................  
Jogi ellenjegyzı 
.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 
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Együttmőködési megállapodás 
 
Amely létrejött egyrészrıl  
Békés Város Önkormányzata (5630 Békés, Petıfi u. 2., képviseli: Izsó Gábor polgármester) 
mint gesztor önkormányzat, ( továbbiakba gesztor) másrészrıl  
 
Csárdaszállás Község önkormányzata (5621 Csárdaszállás, Petıfi u.17. Képviseli: 
Petneházi Bálintné )  
Kamut Község Önkormányzata (5673 Kamut, Petıfi u. 106. Képviseli: Balog Imréné) 
Köröstarcsa Község Önkormányzata (5622 Köröstarcsa, Kossuth tér 7. képviseli: Nosza 
József) 
Mezıberény Város Önkormányzata  (5650 Mezıberény, Kossuth tér 1., képviseli: 
Cservenák Pál Miklós polgármester) (továbbiakban társultak) ( együtt felek) között,  
 
a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt, a területi kiegyenlítést szolgáló 
önkormányzati fejlesztéseket (TEKI) segítı pályázati kiírásra, a közbiztonságot szolgáló 
fejlesztés megvalósításához szükséges támogatás elnyerése érdekében beadandó pályázat 
feladatainak és terheinek megosztásáról. 
 
Elızmények: 
A Békés Csárdaszállás, Kamut, Mezıberény, Köröstarcsa települések közösen a 
közbiztonságot szolgáló fejlesztés megvalósítását határozták el. Ennek keretében az említett 
településeken, egy 15 megfigyelı pontos térfigyelı hálózat létesül. A térfigyelı hálózat 
végpontja a Békési Rendırkapitányságra lesz bekötve, ahol a kamerákból érkezı képsorokat 
rögzítik és 72 órán át tárolják. 
 
A megfigyelési pontokon az alábbi eszközök kerülnek telepítésre. 
 
- 1 db PTZ SPEED DOME színes IP kamera, 18× optikai zoom, day-night, 
- 1 db hőtött-főtött DOME ház konzollal, 
- 1 db 230V AC szünetmentes áramforrás, 
- 1 db 230/12V 3A DC tápegység, 
- 1 db 12V 7Ah akkumulátor, 
- Lan-os csatlakozás, vagy mikrohullámú egység, 
 
Megfigyelési pontok tervezett elhelyezése: 
 
Békés: 
1. Széchényi tér 
2. Erzsébet ligeti Játszótér 
3.„Torony” elıtti tér és sétány 
4. Múzeum köz, Szökıkút 
5. Petıfi S. és Malom utca keresztezıdése 
 
Mezıberény: 
6. Városháza elıtti tér 
7. Petıfi S. Általános Iskola és Gimnázium 
8. Mővelıdési Központ 
9. Luther M. Általános Iskola 
10. Buszállomás 
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Köröstarcsa: 
11. Óvoda 
12. Széchenyi és Dózsa Gy. utca keresztezıdése 
13. Kossuth és József Attila utca keresztezıdése 
 
Csárdaszállás: 
14. Arany J.. és Kossuth L. utca keresztezıdés 
 
Kamut: 
15. Mővelıdési ház elıtt  
 
1) Jelen megállapodás célja: 
 
a) A felek írásos formában is megerısítsék együttmőködési szándékukat. 
b) A felek elfogadják, hogy az említett pályázatot Békés Város Önkormányzata, mint gesztor 

adja be és valósítja meg.  
c) A társult települések vállalják, hogy a pályázati díj rájuk esı részét, a pályázat beadása 

elıtt a gesztor bankszámlájára utalják, valamint, hogy a pályázati önerı adott településre 
esı részét annak esedékessége elıtt megfizetik.  

d) Az eszközök elhelyezkedésbıl adódóan (Pl.: mőemléki környezet) szükséges hatósági 
engedélyek beszerzését a résztvevı önkormányzatok saját hatáskörben és forrásból 
vállalják. 

e) A támogatások és költségek megoszlása 
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Összes költség 
(bruttó Ft) 

Bekerülési 
költség  

7.833.333 1.566.667 1.566.667 4.700.000 7.833.333 23.500.000 

Szükséges önerı 1.175.000 235.000 235.000 705.000 1.175.000 3.525.000 
Pályázati díj 166.667 33.333 33.333 100.000 166.667 500.000 
Kamera szám 5 1 1 3 5 15 
 
2) A beruházás finanszírozására kötött támogatási szerzıdés értelmében a felmerülı 

számlákat Békés Város Önkormányzata, mint szerzıdı fél köteles kiegyenlíteni. 
Támogató a támogatás 40%-át elıfinanszírozottan, 60 %-át utófinanszírozottan teljesíti. 
Mivel jelentıs összegő kifizetésekrıl van szó, és a fejlesztés minden megnevezett 
önkormányzatot érint, ezért az önkormányzat likviditási zavarainak elkerülése végett és az 
együttes teherviselés jegyében a felmerülı költségeket a Felek külön megállapodásban 
rögzített arányban és ütemben elıfinanszírozzák, mely megállapodást a támogatási döntés 
megszületését követı 15 napon belül kezdeményezni kell. 

 
3) Az együttmőködési megállapodást a felek közös megegyezéssel írásban bármikor 

módosíthatják, kiegészíthetik. 
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4) Jelen megállapodást a felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezıt, jóváhagyólag aláírják. 

 
Békés, 2009. május 19. 
 
 
Békés Város Önkormányzata részérıl 
 
 
Izsó Gábor  
polgármester 
 
Csárdaszállás Község Önkormányzata részérıl  
 
 
Petneházi Bálintné 
polgármester 
 
Kamut Község Önkormányzata részérıl 
 
 
Balog Imréné 
polgármester 
 
Köröstarcsa Község Önkormányzata részérıl 
 
 
Nosza József 
polgármester 
 
Mezıberény Város Önkormányzata részérıl 
 
Cservenák Pál Miklós 
polgármester 


