Alapítvány Páty Fejlesztéséért
2071 Páty, Kossuth u. 83.

Jegyzőkönyv a 2013. szeptember 09.-i kuratóriumi ülésről
Időpont: 2013. szeptember hó 09.-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 23/2013. (IX. 09.) 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 24/2013. (IX. 09.) 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 25/2013. (IX. 09.) sz. határozata
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma egyhangú szavazással elfogadja a meghívóban
is szereplő napirendi pontot.
1. Támogatás a Pátyi Bűnmegelőzési és Közrendvédelmi Polgárőr Egyesület, részére
üzemanyag ellátás céljából 2014 októberig, illetve a 2013-as év dologi kiadásaik
fedezetére:
Előterjesztő: Schneider Mihály kuratóriumi elnök
Schneider Mihály 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 350 000.-Ft-ot a dologi kiadásaik fedezésére támogatásként
átutalni, mely összeggel a Polgárőrség 2013. november 15.-ig legyen köteles elszámolni. Ezt a
dologi támogatást az üzemeltetésre átadott járőrautó cégautó adójának állam számára történő
előre befizetésére, polgárőr ruházat további részeinek beszerzésére, irodai fogyóanyagok
okmányok, kis értékű dologi kiadásaik fedezetére kérték. Ezt a támogatást az egyesület nem
tudja nélkülözni, a cégautó adót be kell fizetniük valamint a biztosításokat is.
- Üzemanyag költségre a -már bevált módon- üzemanyag kártyát javaslok feltölteni 750 000.-Ft
értékben. Az összeg a polgárőrség járőrözésére fordítható 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
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óraszámok emelése, és a minél nagyobb jelenlét a közterületen. Az üzemanyag keret 2014
október hó 1.-ig a még meglévő mértékű 2012. év végén átadott és még felhasználatlan
üzemanyag kerettel elegendő lehet, ezért célul tűzzük ki annak időarányos felosztását.
A polgárőrségnek a kapott támogatás helyes teljesítésének igazolását a következőképpen
javaslom végezni:
A felsorolt biztonságvédelmi feladatokra az üzemanyag kártyáról 2014. október 1. napjáig
biztosítani kell a Polgárőrség gépjárműveinek, valamint az alkalmi jelleggel szolgálatba lépő más
gépjárművek üzemanyag ellátását. A MOL üzemanyag kártyára az APF tölti fel a pénzügyi
keretet. Az ezen üzemanyaggal történő járőrözést a polgárőrség által vezetett, 5 évre
megőrzendő menetlevél tömbben kell vezetni! 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.
Karvázy Szabolcs: Támogatom.
Budavári Zoltán: Támogatom.
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 26/2013. (IX. 09.) sz. határozata
Az Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma egyhangú szavazással úgy határoz, hogy
Schneider Mihály kuratóriumi elnök támogatási megállapodást köthet a Pátyi Bűnmegelőzési
és Közrendvédelmi Polgárőr Egyesülettel, melyben az Alapítvány Páty Fejlesztéséért a 2013as évben 350 000.-Ft dologi támogatást nyújt az egyesület dologi kiadásainak fedezésére,
valamint 750 000.-Ft üzemanyag feltöltő kártyát ad át a járőrözés biztosításának üzemanyag
fedezeteként.
2. A Pátyi videó megfigyelő rendszer (web kamera) kiépítésének megkezdése,
költségvetési keret meghatározása:
Előterjesztő: Schneider Mihály kuratóriumi elnök
Schneider Mihály:
Amint 2012 végén már megpróbáltunk belekezdeni a video rendszer technikai
kiépítésének, azonban a rendkívül rövid idő miatt nem volt lehetőség a kiépítés elszámolási
határidőre történő megkezdésére. Az idén már rendelkezésre áll az alaprendszer kiépítésére
3 hónap idő, aláírtam az együttműködőkkel az együttműködési megállapodásokat,
rendelkezésre állnak a tavaly évégén általam önkéntes díjmentes munkában letervezett
kamera megfigyelési pontok terve, a mikrohullámú terve, anyagkiírása, kiépítési terve.
A 32 kamera kiépítésre tervezett rendszerhez az -előzetes költségbecslésem szerint- a
manapság szokásos költség 1/8 mértékű fedezete áll rendelkezésünkre. Az eddigi években
sosem volt a megfelelő mértékű fedezet -nem is épült sosem video rendszer Pátyon-, ezért
csak a lépésenkénti, rendkívül takarékos saját kivitelezésű saját beszerzésű, és installációjú
beszerzés-kiépítés kerülhet szóba. Ehhez összefogásra, sok társadalmi és önkéntes munkára,
társadalmi munkában történő mérnöki irányításra van szükség. Így általánosságban
megállapíthatjuk, hogy mintegy 50%-os költségen tudunk igényes rendszert kiépíteni.
Az ehhez szükséges megállapodás az együttműködőkkel a nyári határozatunk szerint
sikeresen kialakítottam és aláírtam az egymást segítő együttműködési megállapodásokat, így
jó eséllyel indíthatjuk a rendszer kiépítését. A szokásos módon vállalkozások által beszállított
és installált kiépítésre nincs anyagi lehetőségünk. Az Idén 4.251 600.-Ft +27% ÁFA áll a
javarészt Önkormányzati támogatásból, magánemberek befizetéséből a rendelkezésünkre,
amely a már kiadott támogatásokon felül erre biztosít keretet. A telepített terepi eszközöknek
bérleti díjmentes területen kell elhelyezkednie, mert nincs pénzügyi keretünk villanyoszlopok,
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magánterületek
bérlésére-vásárlására,
ezért
a
saját
objektumokon,
támogatók,
együttműködők által felajánlott kamera elhelyezést preferáltam, másra egyszerűen nincs
reális lehetőségünk. A rendszerkiépítésnél figyelembe vettem a már 3 éve húzódó kistérségi
együttműködésben most újrapályázni tervezett Norvég Alap településhatárra történő
kihelyezésének lehetőségét, ezért a településhatári kamerák kiépítését annak másáltali
finanszírozási lehetősége miatt jövőre terveztem. (Eddig nem valósult meg a programból
semmi, a tervezett kamerák nem biztonsági, hanem forgalomfigyelési célból épülnének, ezért
a Pátyi céloknak megfelelőssége kétséges, megvalósulása esetleges)
Az idei évre kiépítésre tervezett rendszerelemek a következők:
A biztonsági központ területén:
- A szerver helyiség építészeti kialakítása, felújítása, villamossággal történő ellátása,
túlfeszültség védelem kialakítása, festése, szellőzés kialakítása, zárhatóság, általános
felújítás.
- A KMB irodában 2 db LFD LED kijelző felszerelése, USB swich felszerelése a
vezérléshez, áramellátás kiépítése,
- A video rögzítő szerver beszerelése a már általam Páty-nak ajándékozott RACK
szekrénybe. A RACK szekrény berendezése POE switchel, tápelosztókkal Routerrel,
- Video USER számítógép beszerelése távvezérléssel a RACK szekrénybe.
- Villámvédelem, szünetmentes tápellátás biztosítása a RACK szekrény számára
- Légcsere automatikus biztosítása (termosztát vezérelt csőventilátor) a szervertér
hűtésére.
- A villámvédelmi levezetők felújítása az épületen a túlfeszültség védelem kialakításához,
az EPH bekötések felújítása
- Árbockiépítés,
tetőlétrával,
villámvédelmi
bekötéssel
a
mikrohullámú
link
tartószerkezetéhez. Védőcsövezés a padlástérben a kamerák, árboc szerver, betáplálás
első RACK között.
- A szerver és munkaállomás szoftvereinek, licenszeinek beszerzése professzionális
megfigyelési rögzítési célokra, kifejezetten minőségi szoftverrel, amelynek meg kell
felelnie a későbbi növekvő kameraszám fogadására, a kialakított hardware kapacitás a
jövőre felszerelendő kamerákat is többletköltség mentesen kezelni legyen képes. A
videó user PC munkaállomás legyen képes 16 egyidejű HD minőségű H264 stream
kezelésére, megjelenítésére 2 darab kijelzőn. Az alkalmazandó szoftverenek ONVIF
kompatibilisnek kell lennie, képesnek arra, hogy a kistérségi együttműködés keretein
belül a rendőrség más településen levő megfigyelési központja ellenőrizhessen, illetve
Páty legyen képes más települések néhány tucat szabványos kamerájának
megjelenítésére, esetleges rögzítésre is. Ennek az a célja, hogy a későbbi felügyelt
rendszer felügyeleti költségei akár több település között legyen szétosztható.
- A rendszer hardware beszabályozása, szerver és munkaállomás, valamint swichek
programozása menedzselése.
- 2 darab kültéri kamera feltelepítése a homlokzatra a Kossuth Lajos utca forgalmának
megfigyelésére
- Rendszerbetanítás rendőr szakszemélyzet részére
A Református templom tornyában:
- Mikrohullámú bázisállomások kiépítése 4 főirányban, uplink és downlink a Mézeshegyi
átjátszó felé, valamint a biztonsági központ számára.
- Túlfeszültség védelem, szünetmentesítés, antenna hálózatok kiépítése, beüzemelése
- Helyi 2,4Ghz-es HOTSPOT telepítése a Kossuth Lajos utca számára
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Az Önkormányzat épületének területén:
- 4 kamera elhelyezése a veszélyes kanyar, a Kossuth Lajos utcai parkoló, és a belső
udvar megfigyelésére.
A munkák mérnök szakmai irányítását és a programozási menedzselési feladatokat
magamra vállalom, számítok a PVK Kft. szakmai támogatására, melyet mérnökszolgáltatással
magam próbálok majd ellensúlyozni. Várom a tisztelt kuratóriumi tagok felajánlását
munkavégzésre, és meghirdetem a társadalmi munkavégzés lehetőségét a polgárőrök, és
Pátyi polgárok között. A várható munkák több hónapnyi társadalmi munkával járnak majd.
Anyagbeszerzés:
A tavaly elkészített mikrohullámú ajánlatkérés alapján annak mai árszínvonalra frissítését
kérem a technika disztribútoraitól, és az összességében legjobb anyagárat, és műszaki
színvonalat, rendelkezésre állást biztosító ajánlatot javaslom a tisztelt kuratóriumnak
elfogadni, és az szükséges anyagokat onnan berendelni. Az anyagbeszerzést magunknak kell
elvégezni, hogy így mintegy 30-50% anyagdíjat takarítsunk meg a szokásos vállalkozói
beszállítás helyett, ezzel növelve a beszerezhető minőségi eszközök számát, amit a
rendszerbe építhetünk. A mikrohullámú rendszer beüzemelése speciális szakértelmet, és
többször alpinista tevékenységet igényel, ezt szakvállalkozó kiválasztásával annak
bevonásával tervezem kiépíteni. Alapítványunkat több magyarországi disztribútornál
bejegyeztettem, így nagykereskedelmi árakon vásárolhatunk számítástechnikai és
mikrohullámú eszközöket. Ezúton is köszönöm, hogy a tisztelt igazgató urak a kedvemért, és
Páty érdekében alkalmi kivételt tettek velünk, és így több milliós anyag bekerülés
megtakarításunk lesz a kiépítés végére, ezzel támogatnak minket kiemelt közhasznú
tevékenységünkben az anyagbeszerzés saját kivitelezésének lehetővé tételével.
Az anyagbeszerzés szakmai vezetését, költségeit magamra vállalom, a nagytömegű
(oszlopok, kábelek, stb) szállításokra, mozgatásra a PVK-val kötött együttműködési
megállapodás lehetőséget nyújt.
Összefoglalva:
Az idén végre megvalósulhat a rendszerkiépítés lényegi része, már működő minőségi
kültéri kamerákkal, és rendőrségi megfigyelési munkaállomással, átviteli gerinccel. A
rendszer jövőre gyorsan, és kisebb költséggel a tervezett 32 kamerás kiépítésig
befejezhetővé épülhet ki.
A fenti indokokat figyelembe véve kérem a kuratórium határozatát, a saját kivitelben
magunk által kivitelezett és menedzselt az együttműködök széleskörű bevonásával,
társadalmi munka bevonásával kiépítendő video megfigyelő-rögzítő rendszer kialakításához
Bruttó 5 400 000.-Ft értékben. Egyben kérem, hogy az idei támogatásokból fel nem használt,
valamint az 1%-felajánlásokból befolyó minden forrásunkat használjuk fel a video rendszer
kiépítéséhez.
Karvázy Szabolcs: Támogatom.
Budavári Zoltán: Támogatom.
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 27/2013. (IX. 09.) sz. határozata
Az Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma egyhangú szavazással úgy határoz, hogy
Schneider Mihály kuratóriumi elnök szakmai vezetésével alapítványi saját kivitelezésben,
részben vállalkozók bevonásával 4 251 960.-Ft nettó keret valamint az 2013-as év
maradványkerete terhére térfigyelő rendszer kiépítését kezdje meg a biztonsági központ a
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református templom tornya az önkormányzat épületeinek a PVK területeinek területén az APF
saját beruházásaként.
Egyéb, határozatot nem igénylő aktuális kérdések: nem voltak
Egyéb kérdés nem merült fel, így a levezető elnök az ülést berekesztette. A jelen
jegyzőkönyv határozatait az elnök vezette be az Alapítvány határozatának könyvébe.
Páty, 2013. szeptember hó 09.
Mellékletek:
Jelenléti ív
Meghívó a kuratóriumi ülésre
Rendszer felépítési terv
Megfigyelési pontok terv
Karvazy Szabolcs
jegyzőkönyv vezető

Budavári Zoltán
jegyzőkönyv hitelesítő

Schneider Mihály
a kuratórium elnöke

5/5

APF jegyzőkönyv 2013. 09. 09.

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

