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      Iktató szám: 182/2017. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. június 29-ei ülésére 

 
Tárgy:                        Javaslat térfelügyeleti kamera áthelyezésére 
 

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

 

Készítette:    Ferencvárosi Közterület-felügyelet 
 
Előzetesen tárgyalja:  VVKB (június 28.) 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Böjte Bernadett 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! 

 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Önkormányzatunk megbízásából a 

Ferencvárosi Közterület-felügyelet 5 db, Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló 

térfelügyeleti kamerát üzemeltet. 

 

E térfelügyeleti kamerák mindegyike a Budapest IX. kerület, Aszódi úti lakótelep területén 

helyezkedik el, a használat és üzemeltetés Önkormányzatunk és Budapest Főváros 

Önkormányzata között 2013. március 3. napján aláírt határozatlan idejű szerződés alapján 

történik. 

 

A fenti kamerák közül az Aszódi úti Átmeneti szállón, illetve az Osztag utca – Réce utca 

kereszteződésében elhelyezett kamerák helyszíneinek újragondolása vált szükségessé 2016. 

év folyamán. 

 

A Ferencvárosi Közterület-felügyelet ellenőrzései, illetve a lakossági igények figyelembe 

vételével megállapításra került, hogy az Aszódi úti Átmeneti szállón elhelyezett kamera az 

Aszódi utca – Zombori utca kereszteződésébe áthelyezve mind a szállót, mind a környező 

utcát is belátja, illetve az Osztag utca – Réce utca kereszteződésében telepített kamera a 

Madaras József park területére áthelyezve hatékonyabban szolgálhatná a közbiztonságot, s 

ezáltal kerületünk érdekeit. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kamerák ideiglenes áthelyezése a helyzet 

mielőbbi, a környékre nézve áldásos rendezésének igénye okán 2016. év végén megvalósult. 

 

A kifejtettekre figyelemmel az áthelyezéssel érintett kamerahelyszínekkel kapcsolatos 

testületi döntésnek költségvonzata már nincsen. 

 

Az ideiglenesen áthelyezett kamerák helyzetének rendezése szükséges, ezért kérem a Tisztelt 

Képviselő-testületet, hogy az ideiglenes helyszíneket végleges helyszínként elfogadni 

szíveskedjen. 

 

A fentiekre kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, s a 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Budapest, 2017. június    

       dr. Bácskai János 

polgármester megbízásból 

            

 

Rimovszki Tamás igazgató s.k. 
 



 

Határozati javaslat 

 

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

hogy a kamerák áthelyezését az alábbiak szerint jóváhagyja:  

 

- Budapest IX. kerület, Osztag utca – Réce utca kereszteződéséből: 

Budapest IX. kerület, Madaras József parkba, mint új, végleges helyszínre 

- Budapest IX. kerület, Aszódi úti Átmeneti Szállóról 

Budapest IX. kerület, Aszódi utca – Zombori utca kereszteződésébe, mint új, 

végleges helyszínre 

 

 

 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

 


