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      Iktató szám: 108/2020. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2020. július 2-i ülésére 

 
Tárgy:                        Javaslat telepítendő térfelügyeleti kamerák helyszínei tekintetében 
 

Előterjesztő:  Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Rimovszki Tamás, a 
Ferencvárosi Közterület-felügyelet igazgatója 

 

Készítette:    Ferencvárosi Közterület-felügyelet 
 
Előzetesen tárgyalja:  Városgazdálkodási Bizottság 2020. június 29. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Tóth Tamás s. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 x egyéb 

 

A döntéshez egyszerű x  

  minősített  többség szükséges. 

 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen x 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Ferencvárosi Közterület-felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet) által üzemeltetett 

térfelügyeleti kamerarendszer kiépíteni kívánt kamera helyszínei vonatkozásában kérném 

szíves jóváhagyásukat az alábbiak szerint. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Felügyelet saját feladatai ellátása, a 

rendőrségi és egyéb társszervek jelzései, valamint a lakosság igényeinek figyelembe vételével 

az alábbi helyszínek kamerás megfigyelését tartja indokoltnak. 

 

1. Budapest IX. kerület, Közraktár utca – Czuczor utca kereszteződése 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Belső – Ferencváros fenti 

kereszteződésében ezidáig nem került sor kameratelepítésre, holott a Felügyelet észlelései és a 

rendőrség jelzései alapján a közbiztonság erősítése érdekében előnyös volna a területen a 

térfelügyeleti kamera jelenléte. A közelben található bevásárlóközpont és számos vendéglátó 

egység miatt a terület a gépjármű és gyalogos forgalma a lakosokon túl is jelentős, így 

megfigyelése ilyen okból is indokolt. 

 

2. Budapest IX. kerület Ferenc körút – Tompa utca kereszteződése 

 

A Ferenc körút – Tompa utca Középső-Ferencváros kiemelt forgalmú területe, ami 

Felügyeletünk és a FÖRI közös illetékességű területe, ily módon a jelentősebb 

tranzitútvonalak egyike, ahol az elkövetetett jogsértések elleni fellépés egy része tekintetében 

Felügyeletünk jogosult és köteles eljárni. E helyszín és környéke az új kamerák 

kihelyezésének megfelelő színtere lehetne tekintettel arra is, hogy a Ferenc körút ezen 

szakaszát térfelügyeleti kamera jelenleg nem figyeli. 

 

3. Budapest IX. kerület, Vágóhíd utca – Mester utca kereszteződése 

 

A Vágóhíd utca – Mester utca kereszteződése olyan terület, amelyen a beérkező – és kimenő 

forgalma számottevő, az esetleges jogsértések elleni fellépés ily módon kiemelt jelentőséghez 

jut. Kerületünk ezen része ezidáig ugyancsak kívül esik a térfelügyeleti kamerák telepítési 

területein, az új kamerák kihelyezésének így alkalmas helyszíne lehetne. 

 

4. Budapest IX. kerület, Soroksári út – Dandár utca kereszteződése 

 

Kerületünk közterületeinek minél hézagmentesebb lefedése érdekében fontos, hogy a kamerás 

megfigyeléssel ezidáig nem érintett közterületeken a térfelügyeleti kamerák telepítése 

mielőbb megtörténjen. A Dandár utca és környéke vonatkozásában mind bűnügyi 

szempontból, mind a közlekedési szabálysértések megelőzése érdekében célszerű a telepítés. 

 

5. Budapest IX. kerület, Epreserdő utca – Ecseri út kereszteződése 

 

A térség közelében lévő villamosmegálló évek óta előkelő helyen szerepel a tulajdoni elleni 

bűncselekmények helyszínei között. A kamera telepítése kerületünk polgárainak életét és 

biztonságérzetét pozitív irányba befolyásolhatná. 

 

6. Budapest IX. kerület, Friss utca – Toronyház utca kereszteződése 

 

A fent megnevezett helyszín közelében két nagyobb park, valamint a közvetlen közelében 

általános iskola található. Tekintettel ezen városrész megnövekedett infrastruktúrájára, 

társadalmi szempontból fontos lenne, hogy térfigyelő kamera kerüljön kihelyezésre. 



7. Budapest IX. kerület, Üllői út 169. (belső út) 

 

A fent megnevezett helyszínen megnövekedett a jogszabálysértő, főleg a testi épséget 

veszélyeztető magatartások száma. A közbiztonság és a közrend védelmének érdekében 

célszerű a térfigyelő kamera kihelyezése. 

 

8. Budapest IX. kerület, Üllői út – Csárdás köz  

9. Budapest IX. kerület, Dési Huber utca – Üllői út kereszteződése  

 

Az Üllői út – Csárdás köz kereszteződésében, valamint a Dési Huber utca – Üllői út 

kereszteződésében telepítendő kamerák a József Attila lakótelep területének további részeit 

integrálnák a kamera által belátott területek körébe, ily módon erősítenék a lakók 

biztonságérzetét és a hatóságok eredményes feladatellátásába vetett bizalmat. 

 

10. Budapest IX. kerület, Soroksári út – Földváry utca 

 

A fent említett terület vonzáskörében több Önkormányzati ingatlan található, amelyekben 

lépcsőházi kamerarendszerek kerültek telepítésre. Azonban ezek a kamerarendszerek nem 

mindig biztosítják a közigazgatási, szabálysértési, büntetőeljárás sikeres lefolytatását, mivel 

ezek a kamerák, csak az épület belső részét figyelik. Az elmúlt években többször előfordult, 

hogy az eljárások sikeres befejezéséhez szükséges lett volna térfigyelő kamera. A 

jogszabályokba ütköző cselekmények megakadályozása és azok felderítése érdekében 

célszerű a kamera telepítése. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni, és 

a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.  

 

Budapest, 2020. június 25. 

 

 

       Baranyi Krisztina 

polgármester megbízásból 

            

 

Rimovszki Tamás igazgató s.k. 



 

 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a későbbiekben telepítendő kamerák helyszínei tekintetében az előterjesztésben javasolt 

10 db helyszínből az alábbi 7 db helyszínt hagyja jóvá:  

 

1. Budapest IX. kerület, ………………………  

2. Budapest IX. kerület, ……………………… 

3. Budapest IX. kerület, ……………………… 

4. Budapest IX. kerület, ……………………… 

5. Budapest IX. kerület, ……………………… 

6. Budapest IX. kerület, ……………………… 

7. Budapest IX. kerület, ……………………… 

 

 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

Határidő: 2020. július 02. 

 

 


