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Tisztelt Képviselő-testület!
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Budapest IX. kerület, Fék utca Remíz
utca kereszteződésében álló, MÁV Zrt. tulajdonában lévő ingatlanon Málenkij Robot
Emlékhely kerül kialakításra.
A Fék utca területén, illetve környékén ezidáig nem került kihelyezésre egyetlen térfigyelő
kamera sem.
A terület elhelyezkedése, a frekventált részektől távolabb eső volta magában rejti a hatályos
jogszabályokat sértő cselekmények elszaporodásának lehetőségét. Tekintettel arra, hogy az
utca a forgalmasabb területektől kiesőbb helyen van, az ott esetlegesen elkövetett jogsértő
cselekmények látenciája nagyobb arányú lehet.
Az Emlékhely létrehozása a Fék utca irányába fordítja a közösség figyelmét, az kerületünk
kiemelt helyszínévé válhat.
A Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2017. év második felében javasolta volna több kamera
kihelyezését is a területre, tekintettel a vasútállomás, illetve a MÁV Zrt. telephelyének
kiterjedt méretére. Az Emlékhely kialakítása azonban a kamera korábbi, mihamarabbi
telepítésének igényét vonja maga után.
A kerület közbiztonságának egységes fenntartása és a lakosság biztonságérzetének növelése
Önkormányzatunk és a Ferencvárosi Közterület-felügyelet kiemelt feladata.
A kerület közterületeinek kamerával történő minél hézagmentesebb lefedése erősíti továbbá a
vagyonbiztonság, illetve az épített és természeti környezet védelmét is.
Az Emlékhely megóvása, méltóságának és állagának megtartása Önkormányzatunk és a
Felügyelet különösen fontos érdeke.
A fentiek okán kerületünk közbiztonságát-, valamint a bűnmegelőzést és felderítést szolgáló
térfelügyeleti kamera rendszerének a bővítése indokolt egy további kamerával. A
kihelyezéssel érintett helyszín a Fék utca 1-3. szám alatti terület lenne. A kamera így
megfigyelhetné az egész útszakaszt mindkét irányba, illetve a Málenkij robot Emlékhelyre is
rálátna, biztosítva annak védelmét.
A kiépítés, tápellátás biztosítása és a kamera rendszerbe integrálásának várható költsége
1 700 000,-Ft + áfa, melynek fedezete biztosított Önkormányzatunk költségvetésében.
Mindezekre tekintettel szükséges a terület és az Emlékhely kamerán keresztül történő
megfigyelése, javasolt a helyszín integrálása a kamerával lefedett területek körébe. Ezzel a
további kamerával Önkormányzatunk térfelügyeleti kamera rendszere 105 kamerából állna.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni, és
a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Budapest, 2017. február
dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 105. számú kamera kihelyezését a Budapest IX. kerület, Fék utca 1-3. szám alatti
területre jóváhagyja.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: azonnal

