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Tárgy: Döntés Raposka község új térfigyelő kamerarendszerének 
kiépítéséről 

 
Előterjesztő: Bolla Albert polgármester 
 
Előkészítette: Önkormányzati és Igazgatási Iroda 
   dr. Németh Mária Anita jegyző 
 
Meghívandók: - 
 
 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
 

Az idei évben a Képviselő-testület több alkalommal tárgyalt már arról, hogy a  község térfigyelő 
kamera rendszere régi, elavult, a kamerák által készített képek minősége már nem felel meg a 
mai kor követelményeinek. Azt a döntést hoztuk ezért, hogy új kamerarendszer kerüljön 
kiépítésre községünkben. 
 
November elején az új kamerarendszer kiépítése tárgyában három céget kértem fel 
ajánlattételre: az „Ábrahám-Sat” Szolgáltató Betéti Társaságot, az LNL Group  Solutions Kft-
t, és a Németh Electronics &Service Kft-t.  
 
Az árajánlat tartalmaz a következő volt: 7 db digitális kamera, 4 Mpixel, állítható látószögű 
(2.8-12 mm) éjszakai infra felvétel minimum 30 m látótávolságig, valamint a kamerák lan 
hálózatának kiépítéséhez 5 GHz mikrohullámú adó és vevő eszközök, egy megfelelő felvevő 
egység, később további kamera bővítési lehetőséggel, valamint a felvételek esetén igény a 
mobil eszközön történő visszanézésre. 
 
Bírálati szempontként a kivitelezés végösszege mellett a minőségi eszközök felhasználása  
szerepelt. A pályázat benyújtásának határideje 2017. november 17. 12.00 óra volt. Mindhárom 
cég adott árajánlatot a meghirdetett pályázati határidőn belül. 
 
Az ajánlatok a következőképpen alakultak: 
 
1.Németh Electronic & Service Kft.     
   8300 Tapolca, Petőfi u. 3.      br.: 2.110.630,- Ft 
 
2. LNL Group Solutions Kft.  
    8800 Nagykanizsa, Király utca 9-11/F    br.: 2.067.560,- Ft 
 
3. ÁbrahámSat Bt. 
    8256 Ábrahámhegy, Patak utca 40.    br.: 2.391.554,- Ft 
 
Az árajánlatok közül összegszerűségében az LNL Group Solutions Kft. ajánlata a legolcsóbb. 
A bírálati szempontok között azonban az ár mellett szerepel a minőségi eszközök felhasználása 
is, tehát most, a pályázatok elbírálásánál a kiírás szerint nemcsak az ár a döntő tényező, hanem, 
hogy az ajánlattevő milyen minőségű eszközöket kíván telepíteni. A településnek is az az 



érdeke, hogy egy olyan térfigyelő kamerarendszer legyen kiépítve, mely hosszú éveken át 
megfelelően el tudja látni a feladatát. 
 
A minőséget és az árat együttesen tekintve a három ajánlat közül a Németh Electronics & 
Service Kft. ajánlata a legkedvezőbb már csak azért is, mert a vállalkozás a beépíteni kívánt 
eszközök hivatalos forgalmazója. Az is fontos szempont, hogy tapolcai cégről lévén szó, egy 
esetleges meghibásodás, műszaki probléma bekövetkezte esetén mint földrajzilag legközelebb 
levő cég, hamarabb a helyszínre tud érni a hiba elhárítása céljából.  
 
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni 
szíveskedjen. 
 
 

           HATÁROZATI JAVASLAT 
                          

 
 

Raposka Község Önkormányzata Képviselő–testülete az új 
kamerarendszer kiépítésére kiírt pályázat győztesének a 
……………… céget nyilvánítja.  

Megállapítja, hogy a nyertes  pályázó ………………. Ft-ért 
építi ki a  község új kamerarendszerét. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot elnyerő 
céggel kösse meg a kamerarendszer kiépítéséhez szükséges 
szerződést. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

Tapolca, 2017. november 23. 
 
 
           Bolla Albert 

 polgármester



 


