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Tisztelt Képviselő-testület!
Az Eplényi Napköziotthonos Óvoda pályázatot nyújtott be az Óvodák, Általános
és Középiskolák részére biztonságtechnikai kamerarendszer kiépítésére „Óvjuk
gyermekeinket 2015” címmel, az LNL Group Solutions Kft. (Indernet
Biztonságtechnika) által meghirdetett pályázati felhívásra.
Az óvoda 3 db zárt láncú kamerarendszer kiépítésére pályázott sikerrel.
A támogatás formája, mértéke:
Az LNL Group Solutions Kft. vállalja a rendszerek díjmentes kiépítését, ami
tartalmazza a helyszínre való kiszállást, a kiépítést és a használat betanítását. Az
intézményeknek kizárólag a kamerák és a rögzítő illetve perifériák finanszírozását
kell állnia.
3 kamerából álló rendszer:
 3 darab 960(H) TV soros kültéri/beltéri, színes, vandálvédett éjjellátó kamera
 1 darab négy csatornás, videó kép- és hangrögzítőt magyar nyelvű
kezelőfelülettel (960H, D1, CIF rögzítés, 100fps rögzítési sebesség,
mozgásérzékelés, távoli elérés interneten és okos telefonon keresztül,
beépített usb csatlakozó)
 1 darab 500 GB HDD
 1 darab egér a digitális videó rögzítő vezérléséhez,
 1 darab Garancia
 Tartalmazza a helyszínre való kiszállást, a kamerák, vezetékek, rögzítő egység
felszerelését, kiépítését. A rendszer konfigurálását, használat betanítását.
Az intézmény által finanszírozott összeg: 164 000,- Ft+áfa.
A pályázat feltételeinek és a telepítendő eszközök piaci árának időközben jobban
utánanéztünk, és arra következtetésre jutottunk, hogy a cég által ajánlott
karbantartási, fenntartási költségeket, az ár és értékarányt, a későbbi bővíthetőséget
is figyelembe véve, e pályázat megvalósítását nem támogatjuk. (Rendszer jelenlegi
piaci ára kb. bruttó 50 ezer forint, lásd pl.: http://www.kameradepo.hu/ )
A digitális kamerarendszereket egyre inkább az IP kamerarendszerek váltják fel, a
Belügyminisztérium által kiírt pályázatok is ez utóbbiak telepítését preferálják.
Az óvoda és környezete biztonságának fokozása érdekében viszont javasolom,
hogy az intézmény részére 300 000,- Ft keretösszegben biztosítsunk forrást
hosszabb távon is jól használható IP kamerarendszer telepítéséhez.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati
javaslat elfogadására.
Eplény, 2015. március 25.
Fiskál János
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HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2015. (III. 25.) határozata
az Eplényi Napköziotthonos Óvoda „Óvjuk gyermekeinket 2015”
elnevezésű pályázatáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Eplényi
Napköziotthonos Óvoda „Óvjuk gyermekeinket 2015” elnevezésű pályázata” című
napirend előterjesztését és a következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Óvjuk
gyermekeinket 2015” címmel, az LNL Group Solutions Kft. (Indernet
Biztonságtechnika) által meghirdetett pályázati felhívásban szereplő, már
nem túl korszerű, digitális kamerarendszer kiépítését nem támogatja.
2. A képviselő-testület viszont fontosnak tartja az óvoda és környezete
biztonságának fokozását, ezért az Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2015. évi
beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 300 000,- Ft-tal
megemeli egy IP kamerarendszer telepítéséhez.
3. A képviselő-testület a 2. pontban szereplő összegnek a fedezetét a 2015. évi
költségvetésében, a 2014. évi szabad költségvetési maradványa terhére
biztosítja, amely összeg a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 26.)
önkormányzati rendelet soron következő módosításakor beépítésre kerül.
Felelős:
Határidő:

Fiskál János polgármester
3. pontban: 2015. április 29.

Eplény, 2015. március 25.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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