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Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Bánfi Réka s.k.
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:
Rendelet
Határozat

A döntéshez egyszerű
minősített

normatív
hatósági
egyéb

többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
igen
nem
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Városrészi Önkormányzat!
A helyi lakosokkal együtt jelentős lépésnek éreztük, hogy a térfigyelő kamerarendszer
kiépítésre került, ami nagymértékben erősíti a biztonságérzetünket. Azonban a környék
lakóival egyetemben úgy érzem, hogy az egyik kamera, amely az Epreserdő utca és a
Csengettyű utca sarkán álló oszlopra került felszerelésre, nem a megfelelő helyre került, mivel
a kamera látószöge a bűnügyi és szabálysértési ügyek szempontjából egy viszonylag tisztának
mondható területet fed le. Ugyanakkor egy, a közelben lévő, közbiztonságilag veszélyeztetett
terület, a 3-as villamos Csengettyű utcai megállójától az úgynevezett kiserdőn keresztül
vezető gyalogos út, jelenleg nincs kamera megfigyelés alatt. Ezen a területen korábbiakban
is fordultak elő atrocitások, amelyek nyugtalanítják a helyi és az erre közlekedő lakosokat.
Fentiekre való tekintettel kérem a tisztelt bizottságot, hogy megvizsgálva annak lehetőségét,
támogassa a fent említett térfigyelő kamera áthelyezését egy olyan helyre, ahonnan a
veszélyeztetett terület is, és a jelenleg megfigyelt terület is belátható a kamera által.
Ennek elősegítése érdekében az előterjesztésem mellé csatolom Önöknek összeállításomat
(1. sz. melléklet), megjelölve azt a helyet, amelyet személyes bejárásom alkalmával
alkalmasnak véltem az áthelyezésre.
Átgondolva az áttelepítés költségeit úgy vélem, hogy hasznos és célravezető lenne az
áthelyezést végrehajtani, mivel egyrészt olcsóbb, mintha még egy kamerát szereltetnénk fel,
valamint a helyi közösség is érezné, az önkormányzat komolyan veszi a problémáikat és
megpróbálja megoldani azokat.
Kérem a Tisztelt városrészi önkormányzatot, hogy a fentiek alapján az előterjesztést
megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2015. január 04.
Intzoglu István sk.
képviselő

Határozati Javaslat
1. József Attila-lakótelep Városrészi Önkormányzata a Budapest IX. kerület Epreserdő –
Csengettyű utca kereszteződésnél levő térfigyelő kamera áttelepítését támogatja, és
egyben felkéri a Polgármester Urat, hogy a megvalósításhoz szükséges intézkedéseket
tegye meg.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 2015. március 05.

1. sz. melléklet
Jelen kitelepített pont és látképe

Javasolt áttelepítési pont és látképe

