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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 124/2015. (IX.14.) számú
határozata 

Döntés térfigyelő kamerarendszerhez nélkülözhetetlen villamos energia biztosításához
szükséges rendszer kiépítéséről

Hantos  Községi  Önkormányzat  Képviselőtestülete  megtárgyalta  polgármester
előterjesztésében   a  „Döntés  térfigyelő  kamerarendszerhez  nélkülözhetetlen
villamos  energia   biztosításához  szükséges  rendszer  kiépítéséről   ”  című

előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:

1. Hantos  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete   Magyarország  helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ( továbbiakban: Mötv.)
13. § (1)  bekezdés 17.  pontjában meghatározott   település  közbiztonságának
biztosításában való közreműködés  feladata ellátása érdekében a közbiztonság
növelését  szolgáló  önkormányzati  fejlesztések  támogatásáról  szóló  28/2014.
(IV.01.)   BM .  rendelet  alapján  elnyert   vissza  nem térítendő  támogatásból
megvalósuló  térfigyelő kamerarendszer bővítése, kiépítése során megvalósuló
térfigyelő kamerarendszerhez  nélkülözhetetlen  villamos energia biztosításához
szükséges rendszer kiépítését határozza el.

2. Hantos  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  település
közbiztonságának  biztosításában  való  közreműködés  feladata  ellátása
érdekében  a  közbiztonság  növelését  szolgáló  önkormányzati  fejlesztések
támogatásáról szóló 28/2014.(IV.01.)  BM . rendelet alapján elnyert  vissza nem
térítendő  támogatásból  megvalósuló   térfigyelő  kamerarendszer  bővítése,
kiépítése  során  megvalósuló  térfigyelő  kamerarendszerhez   nélkülözhetetlen
villamos energia biztosításához szükséges rendszer kiépítésére érkezett – jelen
határozat 1. mellékletét képező -  B&B Safeguarding KFT ( Székhelye: 8144
Sárkeszi,   Ady Endre utca 22.  Adószám: 22691480-2-07  Cg.: 01-10-041054,
Képviselő:  Balogh Zoltán  )  ajánlatát elfogadja.

3. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete   az ajánlatnak megfelelően
a  közbiztonság  növelését  szolgáló  önkormányzati  fejlesztések  támogatásáról
szóló  28/2014.(IV.01.)   BM .  rendelet  alapján  elnyert   vissza  nem térítendő
támogatásból megvalósuló  térfigyelő kamerarendszer bővítése, kiépítése során
megvalósuló térfigyelő kamerarendszerhez  nélkülözhetetlen  villamos energia
biztosításához  szükséges  rendszer  kiépítése  munkálatok   elvégzésére  bekért
ajánlatnak megfelelően  B&B Safeguarding KFT ( Székhelye: 8144 Sárkeszi,
Ady Endre utca 22.  Adószám: 22691480-2-07  Cg.: 01-10-041054,  Képviselő:
Balogh Zoltán  )  bízza meg
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bruttó   211.607.-  Ft  azaz   kettőszáz-tizenegyezer-hatszázhét   forint  díjazás
ellenében.

4. Hantos Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete  a település közbiztonságának
biztosításában  való  közreműködés  feladata  ellátása  érdekében  a  közbiztonság
növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014.(IV.01.)
BM .  rendelet  alapján  elnyert   vissza  nem  térítendő  támogatásból  megvalósuló
térfigyelő  kamerarendszer  bővítése,  kiépítése  során  megvalósuló  térfigyelő
kamerarendszerhez   nélkülözhetetlen   villamos  energia  biztosításához  szükséges
rendszer kiépítéséhez  szükséges bruttó  2011.607.-  Ft  azaz  kettőszáz-tizenegyezer-
hatszázhét   forintot  biztosít   a   2015.  évi  költségvetéséből  a  tartalék  terhére
biztosítja .

5. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a
költségvetési  rendelet  módosítását  készítse  elő,  a  település  közbiztonságának
biztosításában  való  közreműködés  feladata  ellátása  érdekében  a  közbiztonság
növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014.(IV.01.)
BM .  rendelet  alapján  elnyert   vissza  nem  térítendő  támogatásból  megvalósuló
térfigyelő  kamerarendszer  bővítése,  kiépítése  során  megvalósuló  térfigyelő
kamerarendszerhez   nélkülözhetetlen   villamos  energia  biztosításához  szükséges
rendszer kiépítése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Fischer József polgármester.

(: Fischer József : ) sk.                                                        ( : Gálné Papp Erika : ) sk.
                           polgármester                                                                             jegyző
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