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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A képviselő-testület az április 26-i ülésén – a 38/2012.(IV.26.) határozatával – döntött egy 

fényképezőgép beszerzéséről, mivel az IKSZT fényképezőgépét használtuk, ez azonban elég 

körülményessé tette a rendezvények fotódokumentálását. A régi gép (Canon PowerShot A50 

1,3 Mpixel) amit közel, vagy több is mint tíz éve vettünk, bár működőképes, de az 

akkumulátora már nem tartja meg a töltést, az új számítógépekhez nem csatlakoztatható az 

adatátviteli kábele (nincs RS 232-es csatlakozás) és konvertert sem sikerült hozzá találni. Az 

önkormányzatnak a selejtezés és értékesítés óta már nincsen olyan számítógépe, amelyen 

lenne még ilyen csatlakozás. 

Bogár Tamás képviselő úr az ülésen felvetette, hogy talán érdemesebb volna egy kis digitális 

kamerát venni, amely fényképezésre is alkalmas. 

A felvetés praktikusságát átgondolva, egy kamera jobban megfelelne az önkormányzat 

céljainak. Például egy szabálysértés bizonyítása videóval sokkal egyértelműbb, mint néhány 

fotó, de rendezvényeken is jobb minőségű felvételek készülhetnének, mint fényképezőgéppel.  

Így az képrögzítő eszközeink kiegészítenék egymást. Az IKSZT fényképező jobb minőségű 

képeket tud készíteni, míg a kamera ezt videó felvételben tudja jobban. Végül, nem utolsó 

szempont egy elfogadható mértékű optikai zoommal rendelkező eszköz sem, mert többször 

előfordult már, hogy a fényképezővel távolabbról nem sikerült bizonyító erejű felvételt 

készíteni és így a szabálysértésnek nem lett következménye. 

Utána jártam egy megfelelő eszköz beszerzésének, ami árban és minőségben is megfelelne a 

fenti céloknak.  

Veszprémben és Zircen, valamint az interneten is kerestem alkalmas eszközt. A SONY DCR-

SX21E digitális kamera (az objektív 67x optikai, 1800x digitális zoom) megfelelő 

tulajdonságokkal rendelkezik. 

A kamerához (mint általában minden ilyen termékhez) külön kell megvenni a memória 

kártyát, de célszerű volna hozzá venni egy tartalék akkumulátort egy külső töltővel.  

Emiatt a meghatározott 50 E Ft-ot keret nem elegendő, ezért kérem azt 100 E Ft-ra felemelni. 

    

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására. 

 

 

Eplény, 2012. május 25. 

 

 Fiskál János 

 polgármester 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

……../2012. (…….) határozata 

 

1./  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az önkormányzat 2012. évi 

költségvetésének dologi kiadásai - város- és községgazdálkodás szakfeladat - terhére egy 

SONY DCR-SX21E digitális kamera és kiegészítő tartozékok vásárlásához, amelyhez 

100.000,- Ft-os keretet állapít meg. 

 

2./ A képviselő-testület, ezzel egyidejűleg, a 38/2012.(IV.26.) határozatát hatályon kívül 

helyezi. 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: azonnal  


