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Előterjesztés 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. november 22-i ülésére 

 

Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság támogatásával kapcsolatos döntés 
 

Iktatószám: LMKOH/517-13/2022. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Lajosmizse Város Önkormányzata, valamint a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 

között LMKOH/517-5/2022. iktatószámon, 2022.06.01. napon támogatási szerződés jött létre 

(a továbbiakban: Támogatási szerződés), mely alapján Önkormányzatunk a Lajosmizse Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a 16/2022. (II.24.) számú határozat 2. pontja alapján a 

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizse 

Rendőrőrse részére 1.000.000,-Ft felhalmozási célú, egyszeri támogatást biztosított 

2022.06.14. napján történt átutalással, melynek keretében a térfigyelő kamerarendszer 

hozzáféréséhez szükséges eszközök beszerzése is megvalósításra került volna. 

 

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Kecskeméti Rendőrkapitányság 2022. november 

18. napján kelt nyilatkozata alapján a Rendőr-főkapitányság estében bevezetett 

eszközbeszerzési korlátozás alapján a fenti támogatási szerződésben meghatározott célok, 

vagyis a térfigyelő kamerarendszer hozzáféréséhez szükséges eszközök beszerzése nem 

lehetséges. Erre tekintettel kérték a támogatási szerződés megszüntetését és felajánlották a 

fenti támogatási összeg visszafizetését. Nyilatkozatukban kiemelték azonban, hogy a 

térfigyelő kamerarendszer hozzáféréséhez szükséges, valamint egyéb szolgálati gépjárműbe 

telepíthető képfelvevő eszközökre továbbra is szükség van, így kérelmezték, hogy az alábbi 

eszközöket egy új adományozási szerződés keretében önkormányzatunk adományként adja át 

a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizse 

Rendőrőrse részére. 

 

 
A fent írtak beszerzésére abban az esetben van lehetőség, ha a képviselő-testület dönt a 

támogatási szerződés megszüntetéséről, és támogatási összeg maradéktalanul visszautalásra 

kerül, továbbá a Tisztelt Képviselő-testület támogatja az eszközök adományozását.  

 

A fentieken túl tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a Támogatási szerződés késedelmi 

kamatfizetési kötelezettséget ír elő arra az esetre, ha a Támogatott a szerződésben foglaltakat 

neki felróható okból nem teljesíti. Jelen esetben azonban a támogatási összeg határidőben, azaz 

2022. december 15. napjáig történő felhasználásának meghiúsulása a feleken kívüli, előre nem 

látható ok miatt következett be, így ennek feltételei nem állnak fenn.  

Megnevezés DB

Autós menetrögzítő kamera LAMAX T10 4 K  

GPS 

+ 128 GB SD kártya + autóstöltő 4

Samsung Galaxy Tab 8 (SM-X205) 10,5"   32 

GB 2

Tablet tok 2

SD kártya 128 GB XC Kingston 1Adapter UHS-

I U3 SDCG3/128 GB 2

Powerbank Maxlife TF-0167  30000 mAh 2

Autós töltő Hama 173603 3*USB 5,2 A 2

Külső adattároló ADATA AHD650   2,5 " 1 TB 

USB 3.1 ütésálló külső winchester 2



 

Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 

Határozat-tervezet 

 

……../2022 .(…….) ÖH 

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság támogatásával kapcsolatos döntés 

 

Határozat 

 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Kecskeméti 

Rendőrkapitányság Lajosmizse Rendőrőrs támogatása tárgyában hozott 16/2022. (II.24.) 

határozat 2. és 3. pontja alapján megkötött támogatási szerződés közös megegyezéssel 

történő megszüntetéséhez és a támogatási összeg visszafizetéséhez a Rendőr-főkapitányság 

esetében bevezetett eszközbeszerzési korlátozásra tekintettel. 

 

2)  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi azt, hogy a 

Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizse Rendőrőrs támogatása tárgyában hozott 

16/2022. (II.24.) határozat 2. és 3. pontja alapján megkötött támogatási szerződésben Bács-

Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Kecskeméti Rendőrkapitányság, mint támogatott 

estében kikötött késedelmi fizetési kötelezettség fizetésének feltételei a felróhatóság hiánya 

miatt nem állnak fenn.  

 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, amennyiben Bács-

Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Kecskeméti Rendőrkapitányság a jelen határozat 1. 

pontja szerinti visszafizetési kötelezettségének eleget tesz, úgy, a támogatás visszautalását 

követően a Rendőrség kérésének megfelelő, a térfigyelő kamerarendszer hozzáféréséhez 

szükséges, valamint egyéb szolgálati gépjárműbe telepíthető képfelvevő eszközök 

legfeljebb 1.000.000,- forint értékű beszerzéséről dönt, és azokat adományként ajánlja fel a 

Lajosmizsei Rendőrőrs részére Lajosmizse város bel- és külterületi közrendjének, 

közbiztonságának védelmében végzett feladatok végrehajtásának megkönnyítése 

érdekében.  

 

4) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 3. pontban 

szereplő legfeljebb 1.000.000.- forint értékű eszközbeszerzést Lajosmizse Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.25.) 

önkormányzati rendelet 10. melléklet Felhalmozási kiadások részletezése táblázat 3.4.1. 

Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs sora terhére biztosítja. 

 

5) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András 

polgármestert, hogy a jelen határozatban foglalt megszüntető, valamint adományozásra 

irányuló szerződéseket megkösse, és a jelen határozatban foglaltakat végrehajtsa. 

 

Felelős: Képviselő-testület, polgármester  

Határidő: 2022. november 22. 

 

Lajosmizse, 2022. november 19. 

 Basky András sk. 

 polgármester 
 

 

 

 


