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  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 Képviselőtestület! 

 

Rengeteg panaszt kaptam a Fehér Holló utcából és a Lenkei János utcából. Az ott lakók arra 

panaszkodnak, hogy rendszeresen, napi szinten, minden napszakban folyik prostitúció a két 

utcában, a járda és az úttest tele van az ilyen aktusok során keletkező szeméttel, az 

örömlányok és kuncsaftjaik megbotránkozást és félelmet keltenek. Autófeltörés is történt, a 

lakók elkeseredettek és nem érzik biztonságban magukat. 

Az ottani lakosok  már minden – általuk bevethető – eszközzel (saját készítésű feliratok, a fák 

törzsére ragasztott szemeteszsák kihelyezése) éltek,  többször  szóváltásba keveredtek a 

prostikkal és klienseikkel is. Ezen kívül aláírásokat gyűjtöttek (ezeket előterjesztésemhez 

csatolom), valamint  levélben és szóban is fordultak a hivatalhoz, a körzet képviselőjéhez. 

A közterület felügyelet rendszeresen jár a helyszínre az utóbbi időben, de ők sem tudnak 

mindenhol, mindenkor jelen lenni. 

A helyzet megoldása érdekében javaslom, hogy a két zsákutca végébe telepítsen az 

önkormányzat egy-egy térfigyelő kamerát, és helyezzen ki az utcák elejére 

figyelemfelhívásként jól látható táblákat, hiszen a ferencvárosi térfelügyeleti rendszer 

működési tapasztalatai alapján elmondható, hogy a kamerák jelenléte jelentős visszatartó 

tényező a bűncselekmények, szabálysértések elkövetőivel, valamint a közterület rendjét sértő 

cselekményeket elkövetőkkel szemben. 

A kerület ezen részén  nincsenek térfigyelő kamerák, és mivel az ez évre elnyert pályázatban 

telepítendők között  sem szerepel helyszínként ez a két utca, kérem, hogy az önkormányzat  

saját költségvetéséből oldja meg ezt a helyzetet. 

Rimovszki Tamásnál, a Közterület Felügyelet vezetőjénél  bejárást kezdeményeztem, vele és 

kolléganőjével együtt jártuk be a panasszal érintett területet. Mindannyian tapasztaltuk a 

lakók által elmondottakat bizonyító hátrahagyott megbotránkoztató nyomait a prostitúciós 

tevékenységnek, valamint azt, hogy a közvilágítás állapota sem kielégítő a két utcában. 

Igazgató úr szerint megoldható a bekamerázás, egy ide megfelelő kamera jelenleg is 

rendelkezésére áll a felügyeletnek. 

A közbiztonság, a lakók biztonságérzetének javítása céljából kérem a tisztelt 

képviselőtestületet, támogassa a határozati javaslatot! 

 

Határozati javaslat 

 

1) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Képviselő-testülete dönt arról, hogy a IX. 

kerület Fehér Holló utcába, valamint a IX. kerület Lenkei János utcába 1-1 térfigyelő 

kamerát telepít . 

2) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Képviselő-testülete felkéri a  Polgármestert, 

hogy a térfigyelő kamerák telepítéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg. 
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