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      Iktató szám: .88/2017. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. április 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 2017. április 19. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Bácskai János 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 alábbi témakörök, helyszínek szerint. 

 

1. József Attila lakótelep 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Budapest IX. kerület, József Attila 

lakótelep területén jelenleg tizenkettő térfigyelő kamera segíti a hatóságok feladatellátását. 

 

A lakótelep csaknem másfél négyzetkilóméteres kiterjedése azonban indokolttá teszi, hogy az 

elkövetkező kameratelepítések fókuszpontja legyen. 

 

Önkormányzatunk és a Közterület- felügyelet célja a jogsértő cselekmények hatékony 

visszaszorítása. E törekvés a kerület kamerarendszer általi minél teljesebb lefedésének, újabb 

helyszínek kijelölésének szükségét vonja maga után. 

 

A Dési Huber utca – Napfény utca – Csengettyű utca – Toronyház utca által határolt területen 

fekvő nagyjátszótér területén elkövetett esetleges jogsértések a hatóság figyelő szeme elől 

ezidáig rejtve maradhattak, ugyanis a környéken egyetlen térfelügyeleti kamera sem került 

kihelyezésre. 

A lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése magában foglalja a szabadidő nyugodt, 

háborítatlan, jogsértő cselekmények veszélyétől mentes eltöltésének igényét. A nagyjátszótér 

a városrész kiemelt időtöltési és szórakozási helyszíne, kamerán keresztül történő 

megfigyelése a jövőben indokolt, a terület széleskörű belátása érdekében két kamera 

telepítése szükséges. 

 

A városrész egyéb területeire – Börzsöny utca és Csengettyű utca kereszteződése, valamint 

Dési Huber utca és Ifjúmunkás utca kereszteződése -, ahol a kamera általi lefedettség foghíjas, 

ugyancsak rávetülhetne a Felügyelet tekintete, így ezen helyszínek és lakóik is részesülnének 

a térfelügyeleti kamerák jelenlétének áldásos hatásaiból. 

 

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy négy új kamera alábbiak 

szerinti számait és helyszíneit jóváhagyni szíveskedjenek. 

 

- 106. számú kamera: Budapest IX. kerület, Napfény utca és Csengettyű utca 

kereszteződése  

- 107. számú kamera: Budapest IX. kerület, Dési Huber utca és Toronyház utca 

kereszteződése 

- 108. számú kamera: Budapest IX. kerület, Börzsöny utca és Csengettyű utca 

kereszteződése 

- 109. számú kamera: Budapest IX. kerület, Dési Huber utca és Ifjúmunkás utca 

kereszteződése. 

 

A kiépítés, tápellátás biztosítása és a kamerák rendszerbe integrálásának várható költsége 

6.310.000,-Ft + áfa, melynek fedezete biztosított Önkormányzatunk költségvetésében. 

 

 

2. Aszódi úti lakótelep 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Felügyelet a Budapest IX. kerület, 

Aszódi úti lakótelep területén jelenleg öt térfigyelő kamerát üzemeltet ezzel segítve a 



megfigyelt közterületen található vagyon megóvását, illetve a bűnüldöző- és a bűnmegelőzési 

tevékenység folytatását. 

 

A lakótelepen kihelyezett térfelügyeleti kamerák száma elmarad a kerület egyéb részein 

kihelyezett kameraszámtól. 

 

Az Aszódi utcában üzemel kerületünk egyik hajléktalanszállója, az Aszódi Szállás és Nappali 

Melegedő. A szálló környékét ugyan több térfelügyeleti kamera is pásztázza, ám az 

intézmény által vonzott személy kör nem kizárólag az utca területén és közvetlen közelében 

mozog. A hajléktalan személyek jelenléte az életvitelükből adódó vagyon elleni 

szabálysértések és bűncselekmények elkövetésének veszélyét rejti magában, mellyel szemben 

jogos lakossági igény a hatóság hatékony fellépése. 

 

 

A Szerelvény köz – Szerkocsi utca kereszteződésében, a Gyáli út – Füleki utca 

kereszteződésében, valamint az Aszódi utca – Ecseri út kereszteződésében telepítendő 

kamerák a lakótelep területének további részeit integrálnák a kamera által belátott területek 

körébe, ily módon erősítenék a lakók biztonságérzetét és a hatóságok eredményes 

feladatellátásába vetett bizalmat. 

 

 

A kerület közterületeinek térfelügyeleti kamerával történő minél teljesebb lefedése a 

közbiztonság megerősítésére kedvezően hathat, s Önkormányzatunk, illetve a helyi lakosság 

műtárgyainak megóvása a kamerák által biztosított területeken sikeresebb lehet. 

 

A fent kifejtett indokok alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy három új kamera 

alábbiak szerinti helyszíneit jóváhagyni szíveskedjenek. 

 

- 110. számú kamera: Budapest IX. kerület, Szerelvény köz és Szerkocsi utca 

kereszteződése 

- 111. számú kamera: Budapest IX. kerület, Gyáli út és Füleki utca kereszteződése 

- 112. számú kamera: Budapest, IX. kerület, Aszódi utca és Ecseri út kereszteződése 

 

A kiépítés, tápellátás biztosítása és a kamerák rendszerbe integrálásának várható költsége 

6.100.000,-Ft + áfa, melynek fedezete biztosított Önkormányzatunk költségvetésében. 

 

 

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

a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.  

 

Budapest, 2017. április    

       dr. Bácskai János 

polgármester megbízásból 

            

 

Rimovszki Tamás igazgató s.k. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Határozati javaslat 

 

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

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

 

- 106. számú kamera: Budapest IX. kerület, Napfény utca és Csengettyű utca 

kereszteződése  

- 107. számú kamera: Budapest IX. kerület, Dési Huber utca és Toronyház utca 

kereszteződése 

- 108. számú kamera: Budapest IX. kerület, Börzsöny utca és Csengettyű utca 

kereszteződése 

- 109. számú kamera: Budapest IX. kerület, Dési Huber utca és Ifjúmunkás utca 

kereszteződése. 

 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

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

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

 

- 110. számú kamera: Budapest IX. kerület, Szerelvény köz és Szerkocsi utca 

kereszteződése 

- 111. számú kamera: Budapest IX. kerület, Gyáli út és Füleki utca kereszteződése 

- 112. számú kamera: Budapest, IX. kerület, Aszódi utca és Ecseri út kereszteződése 

 

 

 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 


