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ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2020. január 30-ai ülésére 

 
Tárgy:                        Javaslat térfelügyeleti kamera kihelyezésére  
 

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

 

Készítette:    Ferencvárosi Közterület-felügyelet 
 
Előzetesen tárgyalja:  Városgazdálkodási Bizottság  2020. január 29. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Tóth Tamás s.k. 
 
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, Üllői út – Páva utca kereszteződése (138. számú kamera) 

2. Budapest IX. kerület, Üllői út – Bokréta utca kereszteződése (139. számú kamera) 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Üllői út Thaly Kálmán utca és a 

Nagyvárad tér közötti szakasza térfelügyeleti kamerával jól felszerelt, számos kereszteződés 

és Üllői útról nyíló utca megfigyelése lehetséges általuk. Az Üllői út Ferenc körút és Thaly 

Kálmán utca közé eső része azonban ezidáig kívül esett a kameratelepítések körén, holott a 

lefedettségi igény hasonló a másik szakaszéhoz. A Páva utcai és a Bokréta utcai 

kereszteződésbe célzott kameratelepítés ezt a hiányt hivatott pótolni, hiszen ezeken a részeken 

is kifejezetten jelentős a gépjármű- és gyalogos forgalom, üzletek és lakóépületek övezik, így 

álláspontunk szerint e kereszteződések és utcaszakaszok kamerával történő ellátása 

közbiztonsági és bűnmegelőzési is szempontból indokolt. 

 

3. Budapest IX. kerület Bakáts tér 13. szám (140. számú kamera) 

 

A Bakáts tér, illetve a templom és kertje az elmúlt időszakban megújult, azonban az ott 

jelentkező közterületi problémák (főként az ebekkel elkövethető jogsértések) továbbra sem 

szűntek meg, illetve a megújult környezet az ottani épített és természeti értékek szemmel 

tartását igényli. A Bakáts tér kerületünk forgalmas, központi eleme, büszkesége, a 

megóvásához fűződő érdek jelentős, melynek egy lehetséges eszköze a térfelügyeleti kamera. 

A telepítés célpontja a templom bal oldali része, így a Bakáts tér egy újabb nagyobb szelete a 

kamerák látószögébe kerülhetne. A kamera telepítése a területen Felügyeletünk álláspontja 

alapján a fentiek szerint szükséges és indokolt. 

 

4. Budapest IX. kerület, Üllői út- Ecseri út kereszteződése (141. számú kamera) 

 

Az Üllői út – Ecseri út kereszteződése hosszabb ideje különböző közterületi problémákkal 

terhelt (példának okáért szeszesital közterületen történő fogyasztása), a lakosság panaszaival 

sűrűn érintett terület. A metrófelszín területét régóta figyeli kamera, ugyanakkor maga a 

kereszteződés, illetve a templom előtti terület lefedése is szükséges, a telepítés közbiztonsági 

szempontból indokolt, valamint a rendőrség által is támogatott. Álláspontunk szerint e 

kamerahelyszín kialakítása nagyban hozzájárulna az ott előforduló közterületi problémák 

visszaszorításához. 

 

A fenti helyszíneken, valamint a Tisztelt Képviselő-testület által 2019. márciusában 

elfogadott Tűzoltó utca - Berzenczey utca kereszteződésében kijelölt helyszínen történő 

telepítés összköltsége 5.700.000 Ft+áfa, mely rendelkezésre áll Önkormányzatunk 

költségvetésében. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a telepítések iránt a 

közbeszerzési eljárás eredményesen lefolytatásra került. 

 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a térfelügyeleti kamerák 

telepítését a megjelölt helyszíneken jóváhagyni szíveskedjék. 



 

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az említett közbeszerzési eljárás 

eredményeként a térfelügyeleti kamerarendszer átviteli hálózatának fejlesztése, 

korszerűsítése, illetve elavult kamerák cseréje és egyéb javítási munkálatok elvégzése is 

folyamatban van. 

 

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

a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.  

 

Budapest, 2020. január    

       Baranyi Krisztina 

polgármester megbízásból 

            

 

Rimovszki Tamás igazgató s.k. 



 

 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a kamerák kihelyezését az alábbiak szerint jóváhagyja:  

 

- 138.számú kamera: Budapest IX. kerület, Üllői út – Páva utca kereszteződése 

- 139. számú kamera: Budapest IX. kerület, Üllői út – Bokréta utca kereszteződése 

- 140. számú kamera: Budapest IX. kerület Bakáts tér 13. szám 

- 141. számú kamera: Budapest IX. kerület, Üllői út- Ecseri út kereszteződése 

 

 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

Határidő: 2020. január 30. 

 

 


