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JAVASLAT 

óvodai kamerarendszer kiépítésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetője keresett meg azzal, hogy az LNL Group 

Solutions Kft. (Internet Biztonságtechnika) pályázatot hirdetett többek között óvodák részére 

biztonságtechnikai kamerarendszer kiépítésére. A pályázat beadási határideje október 1. 

 

Az óvodavezető tájékoztatása alapján az öltözőben szeretné elhelyezni a kamerákat, mivel 

állandóak a lopások, a kameráknak egyrészt visszatartó hatása lenne, másrészt segítené az 

esetleges tettenéréseket is.  

 

A pályázati kiírás alapján az intézmények 3-4-6-8 kamerából álló rendszer kiépítésére 

pályázhatnak. A felhelyezendő kamerák 960 (H) Tv soros éjjellátó kamerák, amely kültéren és 

beltéren is egyaránt használhatóak, teljes egészében gondozásmentes. A cég vállalja a 

rendszerek díjmentes kiépítését, ami tartalmazza a helyszínre való kiszállítás, a kiépítés és a 

használat betanítását. A pályázó intézmények kizárólag a kamerák és a rögzíthető illetve 

perifériák finanszírozását kell állni. A cég 1 év garanciát vállal a kiépített rendszerre, annak 

működésére, illetve félévente/negyedévente tudnak szervízelést biztosítani kedvező áron, 

félévente/negyedévente 25.000 Ft + ÁFA összegben. A garancia meghosszabbítására lehetőség 

 X 



van, ebben az esetben a karbantartás az első évben félévente, a második és harmadik évben 

negyedévente történik. 

 

A pályázat 50 %-os támogatottságú, a teljes bekerülési költség 346 E Ft + ÁFA, amelyből 

önrészként 173 E Ft + ÁFA összeget, azaz 220 E Ft-ot kell vállalnia a Képviselő-testületnek. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy foglaljon állást az óvodai kamerarendszer 

kiépítésével kapcsolatban.  

 

 
 

Felsőzsolca, 2014. szeptember 26. 

 

        Dr. Tóth Lajos  

          polgármester 

 

 

 

„A” 

 

 HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Tárgy: Óvodai kamerarendszer kiépítése 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Felsőzsolcai Napközi 

Otthonos Óvodában 4 kamerából álló rendszer kiépítését. Az LNL Group Solutions Kft. által 

kiírt pályázaton a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda részvételét támogatja, egyben vállalja a 

173 E Ft + ÁFA összeg biztosítását az általános tartalék terhére. 

A kamerarendszer kiépítésével az LNL Group Solutions Kft. által végzett karbantartásra 

vonatkozó költséget az intézmény költségvetésében biztosítja. 

 

Felelős:  polgármester, Csonka Ferencné, óvodavezető 

Határidő:  értelemszerűen 

 

 

„B” 

 

 HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Tárgy: Óvodai kamerarendszer kiépítése 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja a Felsőzsolcai Napközi 

Otthonos Óvodában kamerarendszer kiépítését.  

 

Felelős:  polgármester, Csonka Ferencné, óvodavezető  

Határidő:  értelemszerűen 

 


