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Az Ózd Város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő feladatokat a 2013.
július 1-jétől 2016. december 31-ig terjedő időszakra megkötött közszolgáltatási szerződés
alapján az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (ÉMKK Zrt.) látja el.
A helyi közösségi közlekedés finanszírozási problémáiról, a szolgáltatás rövid-, illetve
középtávú fenntartásáról a Megrendelő Önkormányzat és a Szolgáltató ÉMKK Zrt. képviselői
2015. május 18-án egyeztető megbeszélést tartottak. A megbeszélésen a felek – többek között
– megállapodtak abban, hogy meg kell vizsgálni az autóbuszok kamerarendszerrel történő
felszerelésének lehetőségét.
Fentieknek megfelelően Ózd Város Önkormányzata kezdeményezte, hogy az Ózd város helyi
közösségi közlekedését ellátó autóbuszokra kamera kerüljön felszerelésre. Az intézkedés célja
az utazóközönség és a gépkocsivezetők biztonságérzetének javítása, az autóbuszokon
előforduló szabálysértések visszaszorítása, a meghirdetett utazási feltételek betartatásának és
a bevételek beszedésének elősegítése, ezáltal a veszteség csökkentése.
Az intézkedés gyakorlati megvalósítása érdekében a Szolgáltató ÉMKK Zrt. üzletszabályzata,
valamint a Közszolgáltatási Szerződés mellékletét képező Utazási feltételek módosításra
kerültek.
Ózd Város Önkormányzata a szükséges kamerarendszerek és kamerák beszerzéséről az
alábbiak szerint gondoskodott:
Ózd Város Önkormányzata által beszerzett kamerarendszerek
Megnevezés
Bekerülési érték (Ft/db) Mennyiség (db) Érték összesen (Ft)
Két kamerából álló rendszer
hang- és képrögzítővel, és
152.500
4
610.000
egyéb tartozékokkal
Különálló kamerák
7.500
22
165.000

Az eszközök gyári számait a határozati javaslat melléklete tartalmazza.
Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a VIG.: 7/27/2015. és VIG.:7/43/2015. sz.
leveleiben vállalta, hogy az Önkormányzat által beszerzett kamerák üzemeltetését biztosítja.
Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló
3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés bd) alpontja az ingyenes
használatba adást a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe utalja.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése szerint nemzeti
vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából hasznosítható.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés
18. pontja a helyi közösségi közlekedés biztosítását a közfeladatok ellátása körébe sorolja.
Fentiek alapján javaslom az Ózd Város Önkormányzata által beszerzett kamerarendszereket
és kamerákat 2015. december 22. napjától határozatlan időtartamra az Észak-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt. részére ingyenesen üzemeltetésbe adni.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2015.(XII.21.) határozata
kamerarendszerek és kamerák üzemeltetésbe adásáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő
– jelen határozat 1. mellékletében felsorolt – kamerarendszereket és kamerákat 2015.
december 22. napjától határozatlan időtartamra az Észak-magyarországi Közlekedési
Központ Zrt. részére a helyi közösségi közlekedés ellátásának elősegítése céljából
ingyenesen üzemeltetésbe adja.
Felelős: A szerződés előkészítésért: PH. Településfejlesztési Osztály vezetője
Az üzemeltetési szerződés aláírásáért: Polgármester
A vagyonelemek nyilvántartásáért: PH. Pénzügyi és Gazdasági Osztály
vezetője
Határidő: Döntést követően azonnal

1. melléklet a …/2015. (XII.21.) határozathoz
Ózd Város Önkormányzata által beszerzett kamerarendszerek
Megnevezés
Bekerülési érték (Ft/db) Mennyiség (db) Érték összesen (Ft)
Két kamerából álló rendszer
hang- és képrögzítővel, és
152.500
4
610.000
egyéb tartozékokkal
Különálló kamerák
7.500
22
165.000

A kamerák és rögzítő egységek gyári számai:
Rögzítő egységek (Típus: EVD-M04100A4D)
Ssz.
Gyári szám
1.
MD87201511001
2.
MD87201511002
3.
MD87201511004
4.
MD87201511005
Kamerák (Típus: EVC-TG-DO380AI)
Ssz.
Gyári szám
1.
D25C82015080001
2.
D25C82015080002
3.
D25C82015080003
4.
D25C82015080004
5.
D25C82015080005
6.
D25C82015080006
7.
D25C82015080012
8.
D25C82015080013
9.
D25C82015080014
10.
D25C82015080016
11.
D25C82015080017
12.
D25C82015080018
13.
D25C82015080023
14.
D25C82015080024
15.
D25C82015080026
16.
D25C82015080030
17.
D25C82015080040
18.
D25C82015080047
19.
D25C82015080048
20.
D25C82015080049
21.
D25C82015080053
22.
D25C82015080054
23.
D25C82015080057
24.
D25C82015080058
25.
D25C82015080066
26.
D25C82015080072
27.
D25C82015080080
28.
D25C82015080085
29.
D25C82015080088
30.
D25C82015080092

