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Budapest Józsefváľosi On koľmá nyzat
Képviselő.testiilet e számára

Tisztelt Képviselő.testület!

A Képviselő-testiilet a 109120|2. (III.22.) száműhatfuozatétban az alábbiak szerint dĺjnt<ĺtt a
testiileti tilések nyilvánoss ágának kiszélesítéséről :

A Képviselő-testület úgy dant, hogy:

I. kifejezi azon szdndékát, hogl a Képviselő-testület nyílt uléseinek kép és hanýlvételeit
interneten keresztül ls el,ćrhetővé kívónja tenni annak érdekében, hog a
választópolgárok az üléseket báľmikor, bárhonnan, vógatlanul teljes terjedelemben
megtekinthessék legkésőbb az ülést kovető nąpon,

2' a határozat ]. pontjában foglaltak megvalósítása érdelűźben felkeri a polgdrmestert,
hogy vizsgóIja meg a kép és hangfelvétel kanefitő rendszer kiépítésének

feltételrendszer,lt, valąmint a képviselő-testületi ülések jelenleg is rogzítésre kerĺilő
hangfelv étel einek ka zz ét é t el ének fel t é t el e it

3. felkéľi a poĺgármestert, hogy a feltételľendszer vizsgálatót kovetően tájékoztassa a
Képviselő-testületet annak eredményéľől. #äĘ KfrŻ1äTT

2012 t'4Á| 29. Ĺ6

Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testtiletí ülés idopontj a:2}IL.június 7. . sz. napirend

Tárgy: Javaslat a képviselő-testiileti ülések nyilvánosságźnakkiszélesítésére

A napirenđet gJazárt ülésen kell targyalni, a döntés elfogađásźůloz egyszeĺu/minősített
szav azattobb s é g szfü s é ge s.

ElorÉszÍľo szľRvezpTl EGYSÉG: SzpnvpzÉsl És ÜcyvITELI IRoDA fvu
KÉszÍrprrp: BooNe.R Gn.sRlEI.I.A'
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Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bizottsá g véleményezi

}Jatáĺ ozati jav as|at a bizottság szźlmáĺa:

A Városgazdálkodási és Pénzi'ĺg.vi Bizottság/ Humánszolgtůtatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnekaze|i5teriesztésmestárwa|tsát.

to



Felelős..
Határidő:

polgármester
pont esetén 20]2. március 22.
pont esetén a táľglalások megkezd,ésére: a döntést kovető 8 napon belĺil
pont esetén a beszómolóra: a 2012. júniusi első rendes képviselő-
testületi ülés

Ir.
2.

3.

A d<jntést követően a Hivata| kialakította a technikai feltételeit annak, hogy a MikľoVoks
rendszeľ źltal rogzített hangfelvételből aĺyíIt Íilés hanganyaga megjelenjen az onkormtnyzat
honlapjan az ađott testiileti iilés dokumentumaihoz kapcsolódóan. Az első hangfelvétel a
2012. március l-jei ülésrőlhallgatható meg, akozzététe| azőtais folyamatosan történik.

Az ülések kép-felvételeinek internetes megjelenítése a jelenlegi rendszerľel nem lehetséges,
ęzért ahatźLÍozat2. poĺtja értelmében a kiépítésre áĺaján|atot kéľtiink ahangrogzítő rendszert
üzemeltető Globomax Kft-től. A cég megkeľeséstinkĺe a mellékęlt árajźn|atot ktildte. AZ
ajánIat ktilön rész|etezi a felhasznáIási igényekhez kötött (internetes, vagy kábeltelevíziós,
vagy akár HD rendszenĺ) műszaki paraméterek alapjan válogatott MikĺoKam robotkamerás
rendszer, valamint azellhezkotődő onkormanyzatíTY médíaszervet szolgtitatás áłait.

Tekintettel arľa, hogy az onkormtnyzat költségvetése nem tartaImaz fedezetet eITe a célra,
továbbá arra,hogy a jelenleg is rögzítésre kęľülő hangfelvételek honlapon történő kozzététe|ét
a Hivatal Szervezési és Ügyviteli Irodája folyamatosanvégzi,javasolom az a|ábbíhattrozati
javaslat elfogadását.
A képviselő-testület hatásköre azotv.2. $ (1) bękezdésében foglaltakon alapul.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dont, hogy

1. a képviselő-testületi ülések kép- és
kiépíteni,

hangfelvétel ktjzvetítő rendszerét nem kívánja

2. a képviselő-testületi ülések széles körÍĺ nyilvanosságát a jelenlegi MilaoVoks rendszeľ
hangfelvételeinek a wwwjozsefuaľos.hu honlapon t<jrténő megjelentetésével
binosítja.

Felelős: polgármester
Hataridő: zllz.június 7.

A dtintés végľehajtásátvégző szervezetiegység: Szervezési és Ügyviteli Iľoda

Budapest, 2012. május24 
/
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Törvényességi ellenőľzés :

Rimán EdÍna
jegyző

aljegyzó Żüif ĺ'iÁJ ; g
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Polgáľmesteľi Hivatal

Dľ. Szabó oľsolya a|jegyzőasszony részére

Gicilo:ĺax Kít'

Cíĺn;JTeIepheiy:

|.|i 155 B(ldaĐeSĺ.

Dembĺnszky uĺca 1.

Teĺefon:

00 1 145-0155

Ĺ]6.1 306-537.1

iigyfélszoIgáIat:

46"12n-4451

'.vt.ĺłl. 
gĺobomax.|łu

Táľgy: MikľoKam robotkamerás rendszer tájékoztatő

Tisztelt Aljegyzőasszony!

Ambeľger Á'pea v ezérigazgatő tma| folytatott személyes megbeszélésiikľe
hivatkozva küldöm onnek a MikľoKam robotkamerás ľendszer ismertetőiét és
źnď1ánlatllllkat.

Ajanlatunkban ktilön részletezziĹk a felhasználási igényekhez k<ltcitt ( inteľnetes, vagy
kábel televíziós, vagy akźtľ HD ľendszenĺ) - műszaki paľaméteľek alapján váIogatott
MikľoKam Robotkameľás rendszert. A MikÍoVoks Robotkamerás rendszer _ melyet a X.;
XI.; XV. KerĹilet, Budapest Fővaĺos onkormanyzat Képviselőtestiilete is hosszú évek óta
megelégedéssel használ, kiegészült a publikáláshoz egy olyan k<iltséghatékony rendszene|,
amely remélem elnyeľi tetszéstĺket.

MikľoKam ľobotkameľás ľendszer 1CCD.s kameľákkal :

Ezt a rendszeľt azok,nak az onkormányzatoknak ajanljuk, akik az internetes elérhetőséggel
rendelkező lakosságot kívánja elérni akźtr a Képviselőtestületi ülések élő közvętítésével, akaľ
ezeknekaz an az ar chív oublikálásával.

Tételek
javasolt
db/m/h

SONY EVI-D 70 PW 1 CCD-s robotkamera

Kamera kábe|kész|et Go-EVl-DssO + UTP (.|6M)

MikroKam rendszer kozponti egység
MikroKam i 1.0 szoftuer

Kamera kábe|készlet Go-EVl-Dsí00 + UTP (33M)

Datavideo sE-500 kéokeveró
MĺkroKam te|epĺtés, beüzemelés, oktatás
összesen nettó:
+ 25%. Áĺával bruttó (Ft):

2

1

1

2

1

1

4 564 020 Ft

5 796 305Fr

MikroKam ľobotkameľás ľendszeľ 3CCI).s kameľákka| :

Ez a rendszet a speciális kamenáknak k<jszĺjnhetően mĺír Broadcast
minőségben rogzít, igy az internetes fe|hasznźiási teľiileten kíviil,
tökéletesen megfďel a Kábelte1evíziós taľsaságok rendszerében
történő ,s1igiizásra is.] Ebben az esetben az onkoľmányzat az
internetes éłéľhetőséggel ľendelkező lakosságon kíviil a teljes
kábeltelevízi'ős vtllaśnők szźmtlra is biztosítani tudja a Testület
rnuĺkájának és döntéseinek źiláthatőságát. A tájékoztatás

k<jltsé

Tételek

ese
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Gioilomax KÍt.

Cĺm;iTelephe:y:

l'ĺ-i'ĺ55 Bldalest.

Dembinszk]'/ ijĺca i.
Teĺefon:

0ô.1..a45{4|i5

06-1-306-537'r

tigyÍéiszoigálat:

06 1 271 0451

lłitĺ..ľ.gIcbomax.hu

MikroKam / 1.0 Szoftver
SONY BRC-300P 3 CCD-s robotkamera

Datavĺdeo sE-500 képkevero
Kamera kábe|kész|et Go-EV|-Ds'ĺ00 + UTP (33M)

Kamera kábelkészlet GO-EV|-DSS0 + UTP (16M)

Kamera konzol

MikroKam telepítés, beuzemelés, oktatás

MikroKam rendszer Kozponti egység

összesen nettó:

+ 27o/o Áĺaval bruttó (Ft):

db/m/h

1

4

1

2

2

4
I

I

7 795 220 Ft

9 899 929 Fr

MikľoKam ľobotkameľás ľendszeľ HD kamerákkal :

Ez arendszeľ a HD kameľáknak köszĺinhetően már az elóző lehetőségeken kívĹil - Broadcast
és inteľnetes (DVD) minőség _ HD-ben rcgzit és így a HD studióknak és televízióknak is
tĺikéletes minőségben fudia a felvételeket elkészíteni, illetve s i élő adás esetén.

Téte!ek
javasolt
db/m/h

MikroKam / í'0 szoftver
Kamera kábe|kész|et GO-EV|-Ds1 00

Kamera kábe|kész|et Go-EV|-Ds50
Kamera konzol

MikroKam te|epítés, beüzemelés, oktatás

MikroKam rendszer KÖzponti egység
ATEM Television Studio HD switch

SONY EVI-HD1 robotkamera

osszesen nettó:

+ 27o/o ÁľavaI bruttó (Ft):

1

2

2

4
1

1

1

4

7 993 220 Ft

10 151 389 Ft

Aľajálnlat érvényess ége: 20 12. június 3 0.

Telepítés és oktatás : męgrendeléstőL szttmított 15 munkanapon belül

Fizetési hattlriďő: 1 5 napos átutalással.

Y á|aszát ti sztelettel várom :

e44,4ź4 /áł5!t
kereskedelmi igazgatő
cslaszlo@globomax.hu

+36-30-924-9634

Budapest, 2a 12. májlls 24.
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Budapest VIII. keľü let Józsefvá ľos On ko ľ mányzata
Polgáľmesteľi Hivatal

Dľ. Szabó orsolya aljegyzőasszony ľészéľe

oľv médiaszeľveľ poľt át tájékoztatő

Címzettz

Táľgy:

Tisztelt A|jegy z(ĺas szo ny !

Amberger Arpádvezérigazgatő ił-ra| folytatott személyes megbeszé|ésükľe hivatkozva
küldöm onnek az oTv (www.ontormanyzati.Đ médiaszerveľ portál ismertetőj ét.

A médiaszerver portál kialakításakor két cé|vezérIet minket. A MikroVoks rendszert
haszná|ő onkoľmányzatokszámátaegy olyan internetes megjelenést biztosítsunk, amelyen a
tájékoztatási kĺjtelezettségtiknek (1) költséghatékony (2) módon tudjanak eleget tenni. Azza|,
hogy nincs szükség onkormanyzatonként egy-egy médiaszeľverte, aktilön-külön lefoglalt
sávszélességte, orczágos szinten és onkormányzatonként is rengeteg pénzt lehet
megtakarítani.

A rendszeľ további speciális szo|gźitatźlst is nýjt a tökéletes minőség mellett, kéľem
tekintse meg őket:

A szo|gá|tatás az alábbi |ehetőségeket biztosítja:

- TestÜleti ü|ések videó, hang, és írásos jegyzőkönyveinek pubIiká|ása.

-Polgármesteritájékoztatók,értékelések,@pub|ikálása.
- A portá|on elhelyezett anyagok 4 éven keresztüI, bármikor megtekinthetők.

- Az í.ilések video és hanganyagai napirendre és képviseIői hozzászó|ásokra kereshetők. (spec.)

- Közzé tehető a testü|eti ü|ések meghívói !s.

- A képviselők, vagy he|yi po|gárok e-mai| értesítést kaphatnak, új anyagközzététe|ekor. (spec.)

- Az érdek|ődők betekintést nyerhetnek más önkormányzatok munkájába is.

Remélem a fent leírtak elnyerték tetszését. Amennyiben további információra van sztiksége,
kéľem legyen szíves keľessen meg.

Y á|aszéú tisztelettel várom :

Budapest, 2012. május 23. 
eaa,4ź4 /ćíł,!;

kereskedelmi igazgatő

"#-mĘffią-w%,
€Dftra&il

Giobomax Kíĺ.

Cím1,Teiepheiy:

H-1'155 Budapest,

łtĺi,ii:inszĺy utca 1.

Telcĺcl:

0ĺj j.445.0455

061-íJ06-537.ĺ

üqyíe lszo!gálał:

0Łj 1 271-0451

t'vt.vilĺ. g |ĺbomax. hu
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Megľendelőlap

Megrende|em a GLX Média Kft. onkormányzati TV (www.onkormanvzati.tv) internetes médiaportá|

szo|gá|tatását 30 napos, térítésmentes próbaidőszakra. A szo|gá|tatás az a|ábbi |ehetőségeket biztosÍtja:

- Testületi ü|ések videó, hang, és írásos jegyzőkönyveinek pub|iká|ása.

- Polgármesteri tájékoztatót értékelések. városmarketing anyagok pubIiká|ása.

- A portá|on e|he|yezett anyagok 4 éven keresztü|, bármikor megtekinthetők'
- Az Ü|ések video és hanganyagai napirendre és képvise!őihozzásző|ásokra kereshetők.
- Közzé tehető a testü|eti Ü|ések meehívól is.

- A képviselők, vagy he|yi po|gárok e-mai| értesítést kaphatnak, új anyagkozzététe|ekor

- Az érdek|ődők betekintést nyerhetnek más önkormányzatok munkájába is'

A próbaidőszak alatt korlátlan számban he|yezethetők el 201-0. október óta keIetkezett testü|eti ü|ések

anyagai, il|etve más, a médiaportá| profi|jába illeszkedő anyagok. Az önkormányzati TV médiaportá|

szo|gáltatás próbaidőszak végét követő 15 napon be|ü|i megrende|ése esetén, 1 éves hűségidő vá||a|ásávaI

megrende|ő a feltüntetett |istaárból 30% engedményt kap (a Iistaárat a 1' táb|ázat tartaImazza).

Dátum:20'..

1''táb|ázat Megrende|ő

á{'fi
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