
 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. április 28. napján tartandó ülésére  

Tárgy: Berente térfigyelő rendszer üzemeltetése 

Előterjesztő: Nyeste József polgármester 

Készítette: Bogdánné Lengyel Marianna aljegyző, Földi Zsuzsanna projektmenedzser 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Berente település bel-, és külterületén kiépített térfigyelő rendszert az idei évet megelőzően 

folyamatosan a Dual-Plus Kft. (3700 Kazincbarcika, Szegfű utca 21.) üzemeltette szerződés 

keretében, amely 2021. december 31. napjával lejárt. 

 

A település közbiztonsága érdekében elengedhetetlen a kamerarendszer működtetése, 

fejlesztése és esetleges bővítése. 

  

Tekintettel arra, hogy a hálózat egy része a Dual-Plus Kft. tulajdonát képezi, más cégek 

megkeresése nem vezetett eredményre. Új hálózat kiépítése ugyanis jóval magasabb 

költségeket eredményezne az Önkormányzatnak. Ezért a továbbiakban is javasolt a térfigyelő 

rendszer üzemvitelét a Dual-Plus Kft. által biztosítani.  

 

Kérem a melléklet határozati javaslat elfogadását. 

 

Berente, 2022. április 21.  

 

 

    Nyeste József 

                          polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t  

 

 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

…/2022. (……) határozata 

Berente térfigyelő rendszer üzemeltetéséről 

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Berente település 

bel-, és külterületén térfigyelő rendszer üzemeltetésére, 2022. április 1. napjától 2027. december 

31. napjáig megbízza a Dual-Plus Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t (3700 Kazincbarcika, 

Szegfű utca 21., képviseli: Kövér Csaba ügyvezető) az előterjesztés mellékletét képező 

„Kamera rendszer üzemeltetési szerződés” szerinti tartalommal. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  

 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő: azonnali, folyamatos  

 

 

 

 

  

  



 

 

Kamera rendszer üzemeltetési szerződés 

 

 
Mely létrejött egyrészről: Dual-Plus Kft. Kazincbarcika Szegfű utca 21., 

cégjegyzékszám: 0509007887. Továbbiakban Üzemeltető, másrészről Berente Község 

Önkormányzata 3704 Berente Esze Tamás út 18., adószám: 15736091-2-05, mint 

Megbízó között, az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. 

 

A Berente bel-külterületén kiépített térfigyelő rendszer üzemeltetése. 

1./ Megbízó 2022 április 01-től 2027. december 31-ig határozott időre megbízza 

Üzemeltetőt a Berente bel-külterületén kiépített térfigyelő rendszer üzemeltetésével. 

 

2./ Üzemeltető a térfigyelő rendszer üzemvitelét biztosítja, szükség esetén segítséget 

nyújt az adatmentésben. Az adatmentés évi 10 alkalommal díjmentesen elvégzi. Az 

adatmentés kamera óránként és kameránként értendő, a rendelkezésre bocsájtott 

adathordozóra az Üzemeltető telephelyén történő átvétellel. 

E feletti adatmentés az ÁSZF szerinti mérnökóránként kerül elszámolásra. 

 

3./ A szolgáltatás havi díjai: 

 

 

A rendszer bővítése esetén az alkalmazott elszámolási egységárak változatlanok 

maradnak, csak a mennyiségi tételek kerülnek változtatásra. 

A szolgáltatási díjat az előző éves infláció mértékével évente korrigálják a szerződő 

felek. 

A rendszer energetikai költségek Megbízót terhelik az érvényben lévő ÉMÁSZ energia 

vételezési szerződés szerint. 

 

4./ A kamerahelyek változtatása esetén Üzemeltető az igényelt módosítás 

megvalósíthatóságában ingyenes szakmai tanácsot ad. 

Az áttelepítési költségeket előzetesen megadja Megrendelő részére. 

 

5./ A meghibásodott eszközök pótlása, cseréje előzetes árajánlat alapján kerül 

elszámolásra felek között. 

 

 

 



 

 

6./ Értesítési címek: 

Üzemeltető: 

3700 Kazincbarcika Szegfű utca 21. 

Kövér Csaba ügyvezető ig. kcsaba@dualplus.hu 

tel: +36 20 929 0371 

 

Megbízó: 

3704 Berente Esze Tamás út 18. 

Nyeste József Polgármester ph@berente.hu 

tel: +36 48 411435 

 

7./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Általános rendelkezései az 

irányadók. 

 

 

 

Berente, 2022. .................          
 

                                                
 
……………………………………..     …………………………………….. 

 Megrendelő Tervező 

 

 

 

Pénzügyileg ellenjegyzi, Berente, 2022. .............. 

 

 

.................................................................................... 
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