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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 2018. évi karbantartási terv elfogadásakor döntött arról, hogy ismételten
támogatja a térfigyelő kamerarendszer bővítését. A munkákat a Rétsági Polgárőr Egyesület
rendelte meg.
A kamerarendszer üzemeltetése ÉMÁSZ hálózatról valósulhat meg. A költségek viselője Rétság
Város Önkormányzat lesz. A rákötésekhez szerződéseket kellett kötni az ÉMÁSZ Hálózati Kftvel. Érintett önkormányzati tulajdonú ingatlanok:
- 472 hrsz (Jókai u. 25. számú ingatlan előtti kamera),
- 134/37 hrsz (Nyárfa u. 1-7. számú sorház előtti kamera),
- 40/1 hrsz (Búzavirág u. 28. szám előtti kamera),
- 14 hrsz (Rózsavölgy u. 34. szám előtti kamera),
- 543/2 hrsz (Széchenyi u. játszótérnél lévő kamera),
- 361 hrsz (Hunyadi sor Táncsics u. felöli részén lévő kamera),
- 229/1 hrsz (Kossuth u. 31. szám előtti kamera),
- 579 hrsz (Szérűskert u – Mező u. saroknál lévő kamera),
- 453 hrsz (Petőfi u. 42. szám előtti kamera).
A felsorolt helyeken lévő kamerák elektromos energiaellátáshoz
- hálózathasználati,
- hálózat-csatlakozási és
- villamosenergia-vásárlási szerződés megkötése szükséges.
Az ügyintézéssel megbízott vállalkozó felhatalmazás alapján a szerződéseket aláírta. A hatályos kötelezettségvállalási szabályok alapján azonban az önkormányzat nevében a polgármester vagy az általa szabályzatban megbízott személy vállalhat kötelezettséget.
A leírtak alapján kérem, hogy a szerződéseket jóváhagyni szíveskedjenek.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2019. január 16.
Hegedűs Ferenc
polgármester
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
3. Jogszabályi háttér:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2018. (XII.17.) önkormányzati
rendelete a 2019. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól
3.§ Az átmeneti költségvetés végrehajtása során az intézmények:
(4) Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi
Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni vagy felmondani. A Városi Művelődési Központ és
Könyvtár vezetője bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a
vis major bizottsággal egyeztetni.

4. Határozati javaslat:
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.(I.25.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a térfigyelő kamerarendszer bővítéséhez szükséges ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel kötendő szerződések jóváhagyásáról készített
előterjesztést.
A Képviselő-testület a
- 472 hrsz-en (Jókai u. 25. számú ingatlan előtt),
- 134/37 hrsz-en (Nyárfa u. 1-7. számú sorház előtt),
- 40/1 hrsz-en (Búzavirág u. 28. szám előtt),
- 14 hrsz-en (Rózsavölgy u. 34. szám előtt),
- 543/2 hrsz-en (Széchenyi u. játszótérnél lévő),
- 361 hrsz-en (Hunyadi sor Táncsics u. felöli részén lévő),
- 229/1 hrsz-en (Kossuth u. 31. szám előtt),
- 579 hrsz-en Szérűskert u – Mező u. saroknál lévő kamera,
- 453 hrsz-en (Petőfi u. 42. szám előtti)
elhelyezett térfigyelőkamera elektromos áramellátása érdekében az ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel
megkötött
- hálózathasználati,
- hálózat-csatlakozási és
- villamosenergia-vásárlási
szerződéseket jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződések aláírására, a kötelezettségvállalások megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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