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4. Napirend
ELŐTERJESZTÉS
Térfigyelő rendszer kiépítése – pályázati lehetőség
A Börzsöny Térsége Egyesület, mint LEADER helyi akciócsoport (HACS) a tervezési területén
működő önkormányzatok, egyesületek támogatására VP6-19.2.1.-13-11-20 kódszámon helyi felhívást
tett közzé térfigyelő rendszer kiépítésének támogatásra a településeken élők biztonságérzetének
növelése és életminőségének javítása, valamint a polgárőr szervezetek hatékonyságának növelése
érdekében.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetnek vállalnia kell, hogy a projektje megvalósításával
hozzájárul a középületek, közterületek, a településeken átvezető gépjármű forgalom megfigyelése
céljából, a településkép megőrzésével, biztonságtechnikai berendezések kiépítése, meglévő rendszerek
fejlesztése, a polgárőrségek aktív bevonása, ezáltal az életminőség és a biztonságérzet javítása céljának
eléréséhez, továbbá a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.
A helyi felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 4.000.000 Ft.
A projekt keretében kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenység:
● eszköz- és gépbeszerzés (térfigyelő kamera és tartozékai).
A projekt keretében kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenység:
● kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása
● műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele
A projekt keretében választható, önállóan nem támogatható tevékenység:
● projektmenedzsment
● építés (projekt keretében beszerzett kamerák felszerelése, beüzemelése)
A helyi támogatási kérelem benyújtására 2020.10.23. napjától 2020.12.23. napjáig van lehetőség
A Kormány a HACS által támogatni javasolt, a helyi felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a
projektre megítélt 100.000 – 500.000 forint közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a
rendelkezésre álló forrás erejéig. A támogatás intenzitása: 85 %.
A projekt támogatásának módja: utófinanszírozott. A projekt megvalósításához támogatási előleg nem
vehető igénybe.
A támogatás elnyerése esetén a támogatott kötelezettségei:
● a támogatói okirat átvételét követő naptól számított 6 hónapon belül megkezdi a fenntartási és
üzemeltetési terv végrehajtását,
● a fejlesztés megvalósítását követő 30 napon belül benyújtja a projekt megvalósításáról szóló
legalább 10 fotóval ellátott beszámolóját a HACS honlapján történő bemutatáshoz,
● a fenntartási időszakban évente adatot szolgáltat a LEADER HACS részére a vállalt
kötelezettségek teljesítéséről, nyilatkozik azok betartásáról,
● a térfigyelő kamera rendszer kiépítésére és fejlesztésére vonatkozóan együttműködést köt a
helyileg illetékes rendőrséggel,
● támogatási kérelméhez fenntartási és üzemeltetési tervet csatol,
● a fejlesztés keretében beszerzett térfigyelő kamerák száma minimum 1 db.
A községben a korábbi években már kiépítésre került egy térfigyelő kamerarendszer. A térfigyelő
kamerarendszer állapotfelméréséről 2018-ban készült szakmai dokumentációt a képviselő-testület –
annak elkészültekor – már megismerte. A felmérésből összességében megállapítható, hogy a
településen felszerelt kamerák sajnos többségében nem, vagy bizonytalanul működnek, a

működőképes eszközök élettartama is jóval meghaladta már a garanciális időt, ezek újbóli
felhasználása és üzemeltetése kétséges és bizonytalan, javítása pedig a későbbiekben biztos, hogy nem
lesz gazdaságos. A telepített rendszer az alacsony szintű kivitelezés miatt nem alkalmas a térfigyelő
feladat ellátására, ezért indokolt a bontása, újratervezése és újbóli telepítése.
A településen felszerelt kamerák javíthatják a terület közbiztonságát és segíthetik a rendvédelmi
szervek munkáját, ezért javaslom, hogy a település leginkább frekventált helyszíneire – a pályázati
lehetőség igénybe vételével – kerüljenek kihelyezésre térfigyelő kamerák: az új strand főbejáratnál
nincs térfigyelő kamera, valamint az önkormányzati hivatal épületének sarkán lévő két kamera nem
működik, ezért javaslom a pályázat benyújtását az alábbiak szerint:
● 3 db térfigyelő kamera – Bánk 148/1 helyrajzi számú strand főbejárat épületén
● 2 db térfigyelő kamera - Bánk, Hősök tere 11. szám (142 hrsz.) alatti önkormányzati hivatali
épületen.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a pályázaton való részvétel tekintetében döntést hozni
szíveskedjen!
Bánk, 2020. szeptember 25.
Tisztelettel:

Torma Andrea
polgármester
……/2020. (IX…….) képviselő-testületi határozati javaslat:
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Vidékfejlesztési Program
keretében a Börzsöny Térsége Egyesület, mint LEADER helyi akciócsoport (HACS) által
meghirdetett VP6-19.2.1.-13-11-20 kódszámú „Térfigyelő rendszer kiépítése” felhívás keretében
igényelhető támogatásra támogatási kérelmet nyújt be az alábbiak szerint.
-

-

A megvalósítási helyszínek:
o 3 db térfigyelő kamera a 2653 Bánk, 148/4 helyrajzi számon lévő Strand főbejárat
épülete
o 2 db térfigyelő kamera a 2653 Bánk, Hősök tere 11. (142 hrsz) Önkormányzati
Hivatal épülete.
A projekt megnevezése: „Térfigyelő kamerarendszer építése Bánk központjában”
A projekt összköltsége 589.000 Ft.
Az igényelt támogatás összege: 500.000 Ft
Az önkormányzati önerő összege: 75.000 Ft
Az önkormányzati önerő forrása: saját forrás (költségvetési célelőirányzat).

A képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját
forrás összegét a költségvetésében elkülöníti és biztosítja.
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a
pályázat határidőben történő benyújtásáról.
Felelős: polgármester
Határidő: 2020.10.23. napjától, de legkésőbb 2020. december 23.
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