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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Képviselő-testület 2022. március 30-i ülésére 
 
Tárgy: LAVET Kft. közérdekű felajánlása Kistarcsa Város közterületén térfigyelő kamerák 
beszerzése és elhelyezése céljából 
 
Érintett bizottságok: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
 
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
 
Az Önkormányzat ajánlatot kért be a Kistarcsa Város területén lévő közterületi térfigyelő 
kamerák cseréjére, illetve 7 db kamerával való bővítésére Kistarcsa Város 2022. évi 
Közbiztonsági és Településbiztonságot fokozó koncepciójának megvalósítása céljából. 
 
A koncepció szerint a Kistarcsa Bartók Béla és Telep utcákban a közelmúltban 
megnövekedett jogsértések, illetve a településrész közbiztonságának növelése érdekében 
szükséges a város településszintű közbiztonsági, vagyonvédelmi térfigyelő rendszerének 
bővítése, az újonnan telepített kamerák integrálása a meglévő térfigyelő-rendszerbe. 
 
Szükséges továbbá a város jelenlegi településszintű közbiztonsági, vagyonvédelmi térfigyelő 
rendszerének fejlesztése, mivel a jelenlegi technikai eszközök átlag életkora elérte, vagy 
meghaladta a tíz évet, így elavultnak tekinthető. A további üzemeltetés a moduláris 
többlépcsős fejlesztésekkel új, nagyobb teljesítményű kamerákkal és működtetésükhöz 
szükséges technikai berendezések rendszerbe állításával tudja biztosítani az elkövetkező 
években a zavartalan és rentábilis működést. 
 
Az árajánlat alapján az önkormányzat költségvetésében 12 044 000.- Ft került tervezésre a 7 
db térfigyelő kamera bővítése - a Bartók Béla és Telep utcákban, illetve 11 db meglévő 
kamera cseréje a Móra F. utca – Burillák M. utca sarkán, a Hősök terén, a Polgármesteri 
Hivatal homlokzatán, a Hunyadi és a Rigómező utcában - céljából. 
 
A LAVET Kft. (2143 Kistarcsa, Batthyány utca 6.) az előterjesztés 1. számú mellékletét 
képező levele alapján a 2022. évben 10 millió forintot ajánlott Kistarcsa Város fejlődésének 
támogatására. A felajánlott összegből 2.000.000,- Ft-ot a Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzat részére, és annak tulajdonában álló 2143 Kistarcsa, Rózsa utca 6. szám alatti 
ingatlanon kemence építésére, 8.000.000,- Ft-ot Kistarcsa Város Önkormányzata javára, 
közérdekű célra, a Kistarcsa Város közterületén térfigyelő kamerák beszerzése és elhelyezése 
céljából az Önkormányzat rendelkezésre bocsát. 

 



2 
 

Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 16. 
§ (4) bekezdése értelmében az Önkormányzat számára felajánlott ingó vagyon tekintetében a 
felajánlott vagyon tulajdonjogának elfogadásáról, amennyiben annak forgalmi értéke az 
1.000.000,- Ft-ot nem haladja meg a polgármester, 1.000.000,- Ft-ot meghaladó forgalmi 
érték esetében pedig a Képviselő-testület jogosult dönteni. A felajánlott pénzeszköz ingó 
vagyonnak minősül, így mivel annak értéke az 1.000.000,- Ft összeget meghaladja, ezért a 
tulajdonba vételről, vagyis a pénzeszköz elfogadásáról a Képviselő-testület jogosult döntést 
hozni.  
 
Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 16.§ 
(3) bekezdése értelmében a felajánlott vagyon tulajdonjoga, vagy használati joga nem 
fogadható el, ha a vagyon 
 

a.) olyan ingatlan vagy ingatlanrész, melyben az Önkormányzat számára 
használható, vagy hasznosítható rész (földterület, lakás, helyiség) nincs, 

b.) ismert terhei elérik vagy meghaladják a kapott vagyon értékét, 
c.) az önkormányzat, vagy költségvetési szerv nem tudja teljesíteni a 

vagyonfelajánlással kapcsolatos kötelezettségeket, 
d.) a vagyonfelajánlás elfogadása az Önkormányzatnak, vagy költségvetési 

szervnek likviditási problémát okoz, vagy zavarja az önkormányzati feladatok 
ellátását,  

e.) a vagyont felajánló szerv nem minősül átlátható szervezetnek a nemzeti 
vagyonról szóló törvény rendelkezései értelmében. 

 
Mivel a fenti körülmények egyike sem áll fenn, így jogszabályoknak nem mond ellent a 
felajánlott pénzeszköz átvétele.  
 
A fentiek alapján a vagyonfelajánlással kapcsolatos megállapodás előkészítésre került, melyet 
az előterjesztés 2. számú mellékleteként csatolok.  
 
Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem: 
 

Határozati javaslat  

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a LAVET Kft.-nek 
(2143 Kistarcsa, Batthyány utca 6.) a Kistarcsa Város közterületén térfigyelő kamerák 
beszerzése és elhelyezése céljából tett 8 000 000.- Ft összegű közérdekű 
kötelezettségvállalását. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 
előterjesztés 2. számú mellékletét képező, közérdekű kötelezettségvállalásra vonatkozó 
megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István polgármester 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Kistarcsa, 2022.március 16. 
                                                                                                                          Juhász István  

                                                                                                                     polgármester 
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