Bőny Község Önkormányzata az SZC Futsal Kft által üzemeltetett bonyhir.hu
internetes portálon, illetve a Bőnyhír közösségi oldalán megjelent hamis kijelentésekre
az alábbi tényközlést hozza nyilvánosságra:
„A bőnyi Térfigyelő Kamera Rendszer nem felel meg a Belügyminisztérium minimum
elvárásainak”
- A Belügyminisztériumcsak ajánlást tesz, ez nem kötelező előírás!
Az első kijelentés tehát csúsztatás, hamis!
„Az elvárható minimum felbontás (BM) : 3 Mpx, Bőnyön van olyan telepített kamera,
amely 2 Mpx- es. A 2 Mpx nem felel meg a minimális elvárásoknak”
- Bőnyön felszerelt térfigyelő kamerák felbontása 4MP!!
- Ideiglenes jelleggel, műszaki szükségből 2db 2MP felbontású kamera átmenetileg 2018
első negyedévig felszerelésre került, hogy addig is a terület megfigyelhető legyen!
A második kijelentés nagy részbenhamis!
„A kamerák rossz területi elhelyezkedése miatt, értékelhető felvétellel nem tudnak
szolgálni.
Vajon miért szokták a villanyoszlopokra telepíteni más településeken a kamerákat? Az
adott útszakaszhoz, megfigyelt területhez legközelebb áll, és nyílt terepen található,
nincsenek terepakadályok”
- A kamera elhelyezése nem „szokás” kérdése! A felszerelés helyét, módját a megfigyelni
kívánt terület és a helyi adottságok együttesen határozzák meg. Bőnyön a 7 db kültéri
térfigyelő kamerából 4 betongyámos faoszlopon 3 pedig közvetlen a járda mellett lévő
közintézmény homlokzatán, illetve tartón lett elhelyezve! Más településeken is hasonló
módon közintézmények homlokzatán, illetve konzolokonelhelyezett térfigyelő kamerák
működnek!
A harmadik kijelentés is hamis!
„A kamerák elhelyezése szempontjából itt Bőnyön - ha azonosításra szeretnénk
használni a kamerákat - 2 db kamera a 7 db–ból használható. A többi csak van és az
előtte 20 méterre lévő területet képes értékelhetően azonosításra alkalmas képet
szolgáltatni”
- Bőnyön felszerelt összes kültéri térfigyelő kamera megfigyelési távolsága 80 méter a
gyártói specifikáció szerint!
- Bőnyön 8 kamera van felszerelve!
A negyedik kijelentés is hamis!
„A kamerarendszer kivitelezőjének kiválasztása miért zárt ülésen történt? Közpénzről
beszélünk és a kamerarendszer közérdeket szolgál!”
- A kamerarendszer kivitelezőjének kiválasztása NEM zárt ülésen történt! A beérkezett 3
ajánlat név nélkül került ismertetésre a Pénzügyi Bizottsági ülésen, ismertetve azoknak
műszaki paramétereit illetve a kivitelezés összegét! A PB a pályázók nevének ismerete
nélkül csak a tartalmi ismeretek alapján adott ajánlást, hogy melyik pályázatot szavazza
meg a testület! A testületi ülésen ismét név nélkül ismertetésre került a 3 pályázat, a
kivitelezési összeg és egy rövidebb műszaki tartalommal! A kivitelező személye csak az
anonim kiválasztás után került nyilvánosságra!

-

Pályázók:
o Patent Biztonságtechnika Kft (10 kamera):
6.469.063 Ft
o Free Energy System Kft (Pusoma Norbert, 10 kamera):
4.240.850 Ft + az
oszlopok bérleti díja + tervezési díj +az áramdíj. (oszloponként min. + 250 000 Ft
+ áram havidíj) ami közel egy millió forinttal még növeli az árat!
o Kálovics Géza E.V. (8 kamera):
2.315.565 Ft

Az ötödik kijelentés is hamis!
-A garanciális feltételek egy ekkora beruházásnál minimum 2 évnek kellett volna lennie,
a jelen szerződés szerinti 1 év helyett.
- A kivitelező a törvényben előírt egy év garanciát illetve plusz egy év szavatosságot vállalt
az elvégzett munkára!
Ajánlatok alapján a vállalt garancia:
- Patent Biztonságtechnika: garancia 1 év,
- Free Energy System Kft (Pusoma Norbert): ajánlatban nem szerepel vállat garancia idő
és referenciákat sem tartalmaz,
- Kálovics Géza E.V. garancia 1 év + szavatosság 1 év
A hatodik kijelentés is hamis!
„Összehasonlítás:
Kivitelezés költsége Bőny: 2.315.565 Ft / 7 db kamera
Kivitelezés költsége Rétalap: 2.888.550 Ft / 13 db kamera”
- Nézzük a tényeket:
- Rétalapi kamerarendszer árajánlata 2016-ban (Free Energy System Kft, Pusoma
Norbert)4.484.670 Ft + az oszlopok bérleti díja + tervezési díj +az áramdíj. (oszloponként
min. + 250 000 Ft + áram havidíj) ami közel egy millió forinttal még növeli az árat!4
kamerás rendszer esetén az ajánlatFree Energy System Kft (Pusoma Norbert): 3,5 M Ft +
egyéb költségek. Ezen adatokat Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.
március 24-i jegyzőkönyve tartalmazza! (http://retalap.hu/wp-content/uploads/2016/01/2016m%C3%A1rcius-24.pdf)
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Rétalapi kamerarendszer végleges árajánlata 2017.05.20. (Free Energy System Kft,
Pusoma Norbert) 2.884.550 Ft + a fent felsorolt egyéb plusz költségek!
Free Energy System Kft (Pusoma Norbert) bőnyi ajánlata 2017 januárban 10 kamerára:
4.240.850 Ft+ az oszlopok bérleti díja + tervezési díj +az áramdíj. (oszloponként min. +
250 000 Ft + áram havidíj) ami közel egy millió forinttal még növeli az árat!
Hogy hogyan lett a (Free Energy System Kft, Pusoma Norbert)rétalapi 4.484.670 Ft +
egyéb költségek árajánlatából 2.884.550 Ft + egyéb költségekmindez a bőnyi nyertes ajánlat
végösszegének nyilvánosságra hozatala után ez továbbra is rejtély marad!
A hetedik kijelentés erősen ellentmondásos és megkérdőjelezhető!
Összesítve:
Minden egyes kijelentés valótlan tartalommal bír, a tények ilyen irányú elferdítése és a
valótlanságok állítása egyértelműen a képviselő testület és Bőny Önkormányzatának
lejáratására irányulnak!Bőny Község Önkormányzata a maga részéről ezzel a
tájékoztatással lezártnak tekinti az ügyet. Nem óhajt vitatkozni sem az SZC FutsalKftvel, sem az általa közzétett bejegyzésre érkezett rosszindulatú kommentekkel, amiket
valószínűleg a szándékos félretájékoztatás okozott!

