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      Iktató szám: 168/2018. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. szeptember 20-ai ülésére 

 
Tárgy:                        Javaslat térfelügyeleti kamera kihelyezésére  
 

Előterjesztő:  dr. Bácskai János polgármester megbízásából Rimovszki Tamás, 
a Ferencvárosi Közterület-felügyelet igazgatója 

 

Készítette:    Ferencvárosi Közterület-felügyelet 
 
Előzetesen tárgyalja:  VVKB (2018. szeptember 19.) 
 
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. Mátyás utca – Közraktár utca kereszteződése (120. számú kamera) 

 

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 vásárcsarnok 

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

megfigyelése ilyen okból is indokolt. 

 

2. Páva utca – Tompa utca kereszteződése (121. számú kamera) 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Tompa utcán számos vendéglátó egység, 

illetve egy hotel is működik. A lakossági panaszok hatékony kivizsgálása, illetve 

önkormányzatunk közösségi együttélésről szóló rendeletében foglaltak betartásának 

ellenőrzése, valamint az érkező vendégek biztonságban tudásának a záloga lehetne a 

telepítendő térfelügyeleti kamera. 

 

3. Angyal utca – Boráros tér kereszteződése (122. számú kamera) 

 

Kerületünk közterületeinek minél hézagmentesebb lefedése érdekében fontos, hogy a kamerás 

megfigyeléssel ezidáig nem érintett közterületeken a térfelügyeleti kamerák telepítése 

mielőbb megtörténjen. Az Angyal utca és környéke vonatkozásában mind bűnügyi 

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

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Mátyás utca – Közraktár utca 

kereszteződésében a térfelügyeleti kamera telepítését a Ferencvárosi Közbiztonsági 

Közalapítvány finanszírozná, míg a Páva utca – Tompa utca és az Angyal utca – Boráros tér 

kereszteződésében a kamerák telepítésének költsége előreláthatóan körülbelül 2.650.000 

Ft.+áfa volna, mely Önkormányzatunk költségvetésében rendelkezésre áll. 

 

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

telepítését a megjelölt helyszíneken engedélyezni szíveskedjék. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a térfelügyeleti kamerarendszer átviteli 

hálózatának fejlesztése, korszerűsítése is folyamatban van. 

 

II. 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Felügyelet a Mester utca – Tinódi utca 

kereszteződésében 3 db (113-115. számú kamera), míg a Gubacsi út – Koppány utca 

kereszteződésében 4 db (116- 119. számú kamera) fix térfelügyeleti kamerát üzemeltet. 

 

A Mester utca – Tinódi utca kereszteződése Középső-Ferencváros kiemelt forgalmú része, 

ami Felügyeletünk és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (FÖRI) közös 



illetékességű területe, ily módon a jelentősebb tranzitútvonalak egyike, ahol az elkövetetett 

jogsértések elleni fellépés egy része tekintetében Felügyeletünk jogosult és köteles eljárni. 

 

A Gubacsi út és Koppány utca kereszteződése a fentiekkel egyezően olyan terület, amelynek a 

beérkező és kimenő forgalma számottevő, az esetleges jogsértések elleni fellépés ily módon 

kiemelt jelentőséghez jut. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szabálysértések megelőzése, s a 

közbiztonság minél hatékonyabb szolgálata és a környékre nézve áldásos hatásainak kifejtése 

érdekében a kamerák telepítése 2018. év elején megvalósult. 

 

A kifejtettekre figyelemmel az érintett kamerahelyszínekkel kapcsolatos testületi döntésnek 

költségvonzata már nincsen. 

 

A telepített kamerák helyzetének rendezése szükséges, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-

testületet, hogy a térfelügyeleti kamerák telepítését a fenti helyszíneken jóváhagyni 

szíveskedjék. 

 

 

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

a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.  

 

Budapest, 2018. szeptember    

       dr. Bácskai János 

polgármester megbízásból 

            

 

Rimovszki Tamás igazgató s.k. 



 

 

Határozati javaslat 

 

I. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

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

 

- 120. számú kamera: Budapest IX. kerület, Mátyás utca – Közraktár utca kereszteződése 

- 121. számú kamera: Budapest IX. kerület, Páva utca – Tompa utca kereszteződése 

- 122. számú kamera: Budapest IX. kerület, Angyal utca – Boráros tér kereszteződése 

 

 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

Határidő: 2018. szeptember 20.  

 

 

II. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

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

 

- 113. számú kamera: Budapest IX. kerület, Mester utca és Tinódi utca kereszteződése 

- 114. számú kamera: Budapest IX. kerület, Mester utca és Tinódi utca kereszteződése 

- 115. számú kamera: Budapest IX. kerület, Mester utca és Tinódi utca kereszteződése 

- 116. számú kamera: Budapest IX. kerület, Gubacsi út és Koppány utca kereszteződése 

- 117. számú kamera: Budapest IX. kerület, Gubacsi út és Koppány utca kereszteződése 

- 118. számú kamera: Budapest IX. kerület, Gubacsi út és Koppány utca kereszteződése 

- 119. számú kamera: Budapest, IX. kerület, Gubacsi út és Koppány utca kereszteződése 

 

 

 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

Határidő: 2018. szeptember 20.  

 

 


