Alapítvány Páty Fejlesztéséért
2071 Páty, Kossuth u. 83.

Jegyzőkönyv a 2012. november hó 21-i kuratóriumi ülésről
Időpont: 2012. november 21.-én. 18:00 óra
Hely: Schneider Mihály családi ház irodahelyiség (2071 Páty, Május 1. utca 34.)
A mellékelt jelenléti ív tanúsága szerint a kuratórium tagjai közül jelen vannak:
Budavári Zoltán, Karvázy Szabolcs, Schneider Mihály
Schneider Mihály köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 3 kuratóriumi tag
megjelent, tehát a kuratórium határozatképes és felkérte Karvázy Szabolcsot, hogy az ülés
jegyzőkönyvét vezesse.
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 6/2012. (XI. 21.) sz. határozata
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma 3 igen szavazattal elfogadja Karvázy
Szabolcsot az ülés jegyzőkönyvezetőjének.
A titkár javaslatokat kér az ülés jegyzőkönyvének hitelesítői személyére. Javaslat érkezett
Budavári Zoltán személyét javasolva.
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 7/2012. (XI. 21.) sz. határozata
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma három igen szavazattal Budavári Zoltánt a
kuratóriumi ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadta.
Schneider Mihály a meghívóban előzetesen közzétett és mellékelt napirendi pontok elfogadását
kéri, a tagoknak napirenden kívüli észrevételük, hozzászólásuk nincs.
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 8/2012. (XI. 21.) sz határozata
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma egyhangú szavazással elfogadja a meghívóban
is szereplő napirendi pontokat.
1. , Pénzügyi támogatási megállapodás előkészítése a(z):
a. Pátyi Polgárőrség részére
b. Tűzoltó egyesület részére
Előterjesztő: Schneider Mihály kuratóriumi elnök
Schneider Mihály:
a:
Alapítványunk célja Páty község területén a közbiztonság fejlesztése, a közrend, és a
közbiztonság védelme, hatékonyságának növelése. Emellett a bűnmegelőző tevékenység
támogatása szakmai, pénzügyi segítséggel. Javasolom a polgárőrség részére 1 650 000.-Ft-ot a
dologi kiadások fedezésére támogatásként átutalni, mely összeggel a Polgárőrség 2012.
december 30-ig köteles elszámolni. Javaslom továbbá, hogy az alapítvány saját forrásaiból
további 200 000.-Ft-ot a 2013. évi mobiltelefon költség fedezeteként a Polgárőrség kapjon meg!
- Üzemanyag költségre üzemanyag kártyát javaslok feltölteni 1 300 000.-Ft értékben. Az összeg
a polgárőrség járőrözésére fordíthatóan oly mértékben, hogy heti 3-4 napon, legalább 4
óra/alkalommal, az egyesület szakvizsgával rendelkező tagjai ennek felhasználásával Páty
területén járőrözzenek. A járőrözést a polgárőrök a pátyi rendőr KMB-tal, mint szakmai
irányítóval, a rendőrséggel együttessen, összehangolt módon végezze. A megjelölt cél
óraszámokat negyedévi bontásba menetlevél vezetésével, illetve hetente legalább egyszer
megküldött szolgálati jelentéssel számolja el az APF felé. A cél a közterületen járőrözéssel töltött
óraszámok emelése, és a minél nagyobb jelenlét a közterületen.
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- Páty község hivatalos ünnepi rendezvényein biztonsági felügyeletet lásson el a kijelölt szervező
szerinti beosztásban.
- A tevékenységéhez szükséges dologi kiadásokat (irodaszer, világító eszközök, speciális polgárőr
ruházat, egy darab mobil számítógép, és a Suzuki gépjármű szükséges javítása) ebből a
támogatásból végezze.
- A Páty község tulajdonában álló, és a polgárőrség számára használatra átadott 2 db
műveletirányításra, szervezésre használatos telefon (06-30-986-1286; 06-30-986-1586) havi díj
számláját a 2012. december 1-től esedékes számlák vonatkozásában a következő módon
javasolom támogatni.
A havonta a Pátyi Önkormányzat fogyasztási csoportjában keletkező két rádiótelefon költségét az
Önkormányzat továbbszámlázza alapítványunk felé, amit havonta banki átutalással már eddig is
fizettünk. Ha szeretnénk biztosítani a jövőbeli szolgálatszervezést, és műveletirányítást, akkor
erre elkülönítünk a 2012-es év 1% adóátutalásából egy maximum 200 000.-Ft-os keretet,
amelyet havi részletekben a számlák ellenértékeként átutalunk az Önkormányzat részére. A két
telefonnal az éjjel-nappali elérhetőséget, szolgálatszervezést és irányítási képességet biztosítjuk a
polgárőrségnek. Ez a telefonszámla keret a 2013. év egészére kell szolgáljon. Ennek ellenőrzése
alapítványunkra hárul a havi számlák forgalmának ellenőrzésével.
A polgárőrségnek a kapott támogatás helyes teljesítésének igazolását a következőképpen
javaslom végezni:
A felsorolt biztonságvédelmi feladatokra az üzemanyag kártyáról 2013. május 1. napjáig
biztosítani kell a Polgárőrség gépjárműveinek, valamint az alkalmi jelleggel szolgálatba lépő más
gépjárművek üzemanyag ellátását, amely célra a polgárőrség üzemanyagszámlát nyit. A
számlára az APF tölti fel a pénzügyi keretet. Az ezen üzemanyaggal történő járőrözést a
polgárőrség által vezetett, 5 évre megőrzendő menetlevél tömbben kell vezetni! A szolgálati
dokumentációban rögzíteni kell! A dokumentumnak tartalmaznia kell a vezető és járőrtársak
nevét, a szolgálat kezdetét és végét, a szolgálati gépjármű adatait, valamint a szolgálat alatt
történt eseményeket, a járőrözési útvonalat.
b:
A tűzoltó egyesület dologi kiadásainak támogatására 100 000.-Ft-ot javaslok átadni, mely összeg
a védőruházat, felszerelés, javíttatási, tűzoltó autóvizsgáztatási, irodatechnikai költség számláit
fedezheti, mely számlákat az APF nevére kell kiállíttatni 2012. december 30-ig.
Karvázy Szabolcs: Támogatom mindkét felvetést
Budavári Zoltán: Támogatom, az Tűzoltóság részére nagyobb összegű támogatás is szükséges
lenne.
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 9/2012. (XI. 21.) határozata
Az Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma egyhangú szavazással elfogadja, hogy a Pátyi
Polgárőrség az Önkormányzati keretből támogatásként 2012. év december 30-i elszámolási
nappal összesen 1 650 000.-Ft támogatásban részesüljön. Továbbá 2013. december 30-ig
történő elszámolással, a befolyt 1% terhére 200 000.-Ft, alapítványunk által havonta
kifizetett telefonszámla támogatásban részesüljön. A Pátyi Tűzoltó egyesület 100 000.-Ft
dologi támogatásban részesüljön, 2012. december 30-ig történő elszámolással.
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2. A Pátyon kiépítendő webkamera és WIFI rendszer kiépítésének megkezdése, a
pénzügyi keret biztosítása, saját (APF) építésvezetés mellett takarékos,
körültekintő felelősségteljes kivitelezéssel. A beruházás szakkivitelezők és
magánszemélyek társadalmi munkájának bevonásával kerülhet kivitelezésre.
Előterjesztő: Schneider Mihály kuratóriumi elnök, a kamera elhelyezésének vázlat
rajzaival, a megfigyelési feladat leírásával, a mikrohullámú eszközök rendszervázlata
alapján.
Schneider Mihály: Mint már többször értekeztünk róla, mintegy egy éve konkrét IP
webkamera rendszer vázlatainak kidolgozásába kezdtem, amely az Önkormányzatunk által
elfogadott közbiztonsági intézkedési terv egyik fő célkitűzése, amely teljes kiépítettségében Páty
egész területét csapdapont szerűen lefedi majd. (A teljes lefedettséghez évek kelhetnek a
támogatások függvényében). Technikai felépítését tekintve rövid technikai (szoftveres)
átállítással alkalmas lehet térfelügyeleti kamerarendszernek is, amelyet bűnmegelőzési
megfigyelési célból hosszútávon érdemes átadni a rendőrség számára. Már egy évtizede tervezi
Páty Önkormányzata, hogy kiépíti ezt a rendszert, azonban szervezési, projektirányítási, illetve
pénzügyi fedezet hiánya miatt sosem tudta azt kivitelezni. Az elmúlt évben – pénzügyi forrás
hiányában - bejártam a területet, és kivitelezési koncepciót alakítottam ki, illetve a bűnesetek,
balesetek számának elemzése alapján az elsődlegesen lefedendő területek megfigyelésére
kamera elhelyezési tervet dolgoztam ki. Az eszközök elhelyezésének vázlatát, és megfigyelési
feladatait egyeztettem az Önkormányzat, a Rendőrség, és a Polgárőrség helyi vezetőivel. A
kialakítandó rendszer átviteli útját tekintve a nyílt 5 GHz-es tartományban működő mikrohullámú
gerinchálózattal és a kamera jeleket felléptető kliensekkel épülhet fel, rugalmas és olcsó átviteli
utat biztosítva a kamerák adatfolyamának. Magyarországon még egyedülálló módon az adatok
továbbítására nagy sávszélességű átviteli hálózatot javaslok ingyenes WIFI hozzáférési
pontokként is üzemeltetni, és a kiépítést követően azt bekapcsolni, ami egyedülálló internet
hozzáférési technológiai fejlődést biztosítana településünknek. A kiépítendő rendszernek
alapfeltételül szabtam, hogy a kistérségi együttműködés keretein belül, a Budakeszi rendőrörs, a
Budaörsi rendőrkapitányság felé egységesített ONVIF felületen, a kistérség települési
együttműködőin belül egyedülállóan egységes és egymással kompatibilis felületet nyújtson.
Ennek érdekében az elmúlt évben több alkalommal találkoztam a Budakeszin működő rendszert
üzemeltető biztonsági központ képviselőivel. Tárgyaltam Budajenő, Tök és Budakeszi
polgármesterével a biztonsági együttműködés lehetőségéről. Rendszerünk átjátszó pontja
összeköttetést nyújthat feléjük is, ha kapcsolódni szeretnének az egységesíthető rendszerhez,
ami szintén újdonság.
Fontos szempont a takarékosság. Eddigi mérnöki gyakorlatomban nem találkoztam még
olyan esettel, hogy ilyen szerény összegből kell korszerű IP kamera rendszert kiépíteni. A
tervezett Pátyi térfigyelő rendszer az eddigi becslések alapján kb. 40 millió Forint körüli összeget
tesz ki. Azt tapasztalom, hogy a környéken lévő Önkormányzatok a kamerák adatátviteli
szolgáltatásáért, karbantartásáért darabonként 10-15.000.-Ft-ot fizetnek ki havonta, ami 30
kamerát tekintve havi ~450.000.-Ft-ot, azaz évi 4-5 millió forintot jelent WIFI szolgáltatás nélkül.
Ez az összeg több mint a Pátyi egész évi közbiztonsági kerete, amelyet az elmúlt 2 évben évi
átlagban településünk a teljes közbiztonságra fordított. Tehát az átviteli út/sávszélesség bérlés
számunkra jelenleg elérhetetlen. Ezért döntöttem úgy, hogy saját APF tulajdonú mikrohullámú
hálózatot építenénk ki, mely nem csak a mi igényeinket, hanem további korszerű WIFI
szolgáltatás kiszolgálására is képes, mintegy duplán hasznosítva az amúgy csak részben terhelt
eszközöket.
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Ha a gerincet és a klienseket megépítjük magunk - szakszolgáltatók bevonásával- mintegy
1 év alatt megtérül a beruházásunk, és utána ingyenesen dolgozik nekünk az adatátviteli díjak
elmaradása miatt. Tudjuk, hogy az APF-nek nincs sem szakszemélyzete, sem internet
sávszélessége a rendszer üzemben tartására, és monitorozására, internet betáplálásra. Ezért az a
tervem, hogy internet szolgáltató vállalkozásnak ajánljuk fel, a rendelkezésre álló sávszélesség
felét a saját hálózatunkban történő átviteli sávszélesség hasznosításra (közületek, magán
emberek irányába), és ezért a sávszélesség másik fél tartományban ingyenes Internet
hozzáférést kérünk a lakosság számára, amelybe beleértendő a saját kameráink által használt
sávszélesség is. Ezzel megkezdhetőnek tartom a rendszer kiépítését és tartós üzemeltetését is az
első években.
Az üzembe helyezés után a kiépítési összköltség 5-10 % / év javítási,
karbantartási költséggel számolhatunk, amely az öregedési folyamattal növekedhet. Ezért a jövő
évben remélt további támogatási keretből erre tartalékolni lesz célszerű. A rendszer saját
üzemeltetésbe átvétele csak pénzügyi keret biztosítottsága után lehetséges egy fő szakember
részmunkaidős alkalmazásával, amelyre jelenleg nincs fedezetünk. A 2012. decemberi ütemben a
mézes-hegyi átjátszó, a református templom harangtornyába telepítendő komplex területi
átjátszók és wifi szektorsugárzók, a rendőrségi kliens, önkormányzati kliens, vezérlő kliens,
adatfeldolgozó számítógép beszerzésére, kiépítésére látok körülbelüli anyagi lehetőséget, amit
majd a bekért és kidolgozott árajánlatok beérkezte után lesz lehetőségünk pontosan látni.
A 2012. november hónap közepén számlánkra beérkezett és 2012. december 31-ig sikeres
beüzemeléssel, végszámlával teljesítendő céltámogatás rendkívül nehéz helyzetbe hozza
alapítványunkat, hiszen az év végén már nem találunk felkészült, kapacitással rendelkező
vállalkozót, anyagbeszállítót. Az ilyen jellegű projektek normál átfutási ideje 6 - 24 hónap, erre
nekünk mintegy 1 hónapunk marad benne a karácsonnyal, az ünnepnapokkal, szabadságokkal, és
az akár – munkavégzésre teljesen alkalmatlan - téli időjárással, ami lehetetlenné teheti a kültéri
antennás és árbocépítések, havas tetőn végzett alpin munkák elvégzését.
Javaslom, hogy az erre a célra fordítható támogatási összeget utaljuk vissza az
Önkormányzat számlájára a rendkívül rövid anyagbeszerzési, kivitelezési határidő idő miatt, mert
ha kivitelező hiányában, anyagbeszállítói késedelem, vagy az erre a munkára alkalmatlan időjárás
miatt nem lesznek a megrendelt munkák készen 2012. december 31-ig, akkor nem tudjuk a
számláit határidőn túl befogadni, elszámolni, és ekkor a támogatási összeget vissza kel fizetnünk.
További kiszámíthatatlan tényező, hogy a PVK Kft-vel és a Református gyülekezettel
együttműködési megállapodást kell kötnünk az eszközök megfelelő, akár ingyenes elhelyezése
érdekében. Ezen megállapodások kötött elbírálási rendje miatt ha lassabban fogadják el, vagy
meg sem kötik azt velünk, veszélybe kerülhet a határidő.
Ha visszautaljuk a videó rendszerre fordítandó támogatási összeget és felkérjük a Tisztelt
Önkormányzatot, hogy azt határozatában tegye felhasználhatóvá 2013-as év tavaszára. Akkor a
márciustól hozzáférhető összeget a 2013. évi biztonsági kerettel együtt szakszerű és gazdaságos
kiépítésre költhetnénk. Így kora tavasztól lehetőségünk nyílna annak elfogadható és reális
időkeretben, megfelelő időjárási körülmények között történő felhasználására.
Karvázy Szabolcs: elfogadásra javasolja, hogy utaljuk vissza a támogatási összeget
Budavári Zoltán: elfogadásra javasolja, hogy tavaszra kérjük a támogatást áthelyezni, hiszen 23 hónapon nem múlhat a sikeres rendszerkiépítés
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Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 10/2012. (XI. 21.) határozata
Az Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma egyhangú szavazással meghatalmazza
Schneider Mihály elnököt az Önkormányzattól kapott céltámogatás visszautalására a
kuratórium egyhangú döntésével, azzal a további felhatalmazással, hogy kérelmezze a
visszautalt összegrendelkezésre bocsájtását az Önkormányzat részéről 2013-ban, a
lehetséges legkorábbi időpontban!
Páty, 2012. november hó 21.
Mellékletek:
Jelenléti ív
Meghívó a kuratóriumi ülésre
Karvazy Szabolcs
jegyzőkönyv vezető

Budavári Zoltán
jegyzőkönyv hitelesítő

Schneider Mihály
a kuratórium elnöke

5/5

APF jegyzőkönyv 2012. 11. 21.

Bankszámlaszám: Buda Takarék 58300158-13400008-00000000
Adóigazgatási szám: 19179801-1-13, közhasznú végzés száma: 4.Pk.61.571/1991/21.

