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Előterjesztő: Rózsahegyi Tibor polgármester
Előkészítő: Szarvas Zsolt osztályvezető-helyettes
ELŐTERJESZTÉS 3. NAPIRENDI PONT
A Képviselő-testület 2022. február 21-i ülésére
Tárgy: Trafibox elhelyezésének lehetősége
Melléklet: Balatonfüredi Rendőrkapitányság trafibox kihelyezéssel kapcsolatos tájékoztatója
metALCOM Zrt., mint gyártó e-mail tájékozatója a telepítéssel kapcsolatban
Tisztelt Képviselő-testület!
Igény merült fel a rendőrség által üzemeltetett fix sebességmérő (trafibox) helyszín létesítésére a
településen, a sebességkorlátozást sokszor be nem tartó átmenő forgalom miatt. A rendőrség az
önkormányzat igényét változtatható helyű komplex közlekedési ellenőrzési pont felhasználási
terület létesítésével tudja megvalósítani. Az országos általános gyakorlat szerint a trafibox
üzemeltetésére az Országos Rendőrkapitányság megyei kapitányságával kell haszonkölcsön
szerződést kötni. A Balatonfüredi Rendőrkapitánysággal történt telefonos egyeztetés alapján a
településen kiszabott gyorshajtási bírságok összegéből az önkormányzat nem részesül, annak
ellenére sem, hogy a telepítés költségei terhelik, mert a gyorshajtókra kiszabott büntetések az
országos adatrendszerbe kerülnek be.
A szerkezet rögzítéséhez egy betonalapzat szükséges, amelyet a trafibox gyártója (4 héttel korábbi
előzetes jelzésre) kész állapotban biztosítani tud. A Trafibox szerkezetének bekerülési, gyártási
költsége az előterjesztéshez mellékelt tájékoztató szerint 1 850 000.-Ft. A trafibox villamos áram
ellátásához villamos hálózat kiépítése szükséges. A szerkezet gyártási költsége nem tartalmazza a
betonalap, a villamos áramra kötés, a kihelyezéshez szükséges tervezés és az üzemeltetés költségeit.
A telepítéshez kalkulálni kell még az éves villanyszámla költségével, a közműszolgáltatók részéről
előírt szakfelügyelet költségével, az áramszolgáltató felé esetleg fizetendő közműfejlesztési
hozzájárulásokkal és egyéb járulékos költségekkel.
Az előterjesztés melléklete egy trafibox gyártással foglalkozó cég (metALCOM Zrt.) tájékoztató
anyaga, amely tartalmazza a trafibox telepítésének költségeit, és menetét.
A trafibox telepítésével és beüzemelésével kapcsolatban az Országos Rendőr-főkapitányság
Közlekedésrendészeti Főosztályának általános tájékoztatása alapján tudni kell, hogy a telepítéshez
és a beüzemeléséhez a gyártó bevonása javasolt, de nem kötelező. Amennyiben a gyártó telepíti és
üzemeli be a berendezést, egyazon piaci szereplőhöz tartozik mindkét munkafolyamat. Ha a

trafiboxot az önkormányzat nem a gyártóval telepítteti és üzemelteti be, akkor a telepítésből és
beüzemelésből adódó minden felelősség átszáll az önkormányzatra.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a napirendet vitassa meg, és döntsön a napirenddel
kapcsolatban a határozati javaslatok szerint.
Vászoly, 2022. február 16.
Rózsahegyi Tibor
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT 1.
.../2022.(II. 21.) számú képviselő-testületi határozat
Vászoly Község Képviselő-testülete megtárgyalta a „Trafibox elhelyezésének lehetősége”
című napirendet és a következő döntést hozta:
1./ Vászoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi szándéknyilatkozatát,
miszerint támogatja a településen 1 db változtatható helyű komplex közlekedési ellenőrzési
pont (trafibox) telepítését.
2./ A Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert, hogy a telepítés helyszínével, és a
konkrét feltételeivel kapcsolatban egyeztessen a Balatonfüredi Rendőrkapitánysággal, és az
egyeztetés eredményéről tájékoztassa a testületet.
3./ A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy kérjen árajánlatokat trafiboxot gyártó
cégektől, és a beérkezett árajánlatokat terjessze a testület elé.
Felelős: Rózsahegyi Tibor polgármester
Határidő: folyamatos

HATÁROZATI JAVASLAT 2.
.../2022.(II. 21.) számú képviselő-testületi határozat
Vászoly Község Képviselő-testülete megtárgyalta a „Trafibox elhelyezésének lehetősége”
című napirendet és a következő döntést hozta:
1./ Vászoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a magas telepítési költségek miatt
nem támogatja a településen 1 db változtatható helyű komplex közlekedési ellenőrzési pont
(trafibox) telepítését.
Felelős: Rózsahegyi Tibor polgármester
Határidő: azonnal

