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Tisztelt Képviselő-testület!
A Ferencvárosi Közterület-felügyelet (továbbiakban: Felügyelet) 2011. május 1-től
kezdődően a IX. Kerületi Rendőrkapitánysággal (továbbiakban: Rendőrség) közösen vesz
részt a térfelügyeleti rendszer működtetésében. Az akkori rendszer 27 kamerából állt.
2012. szeptember 15-től a Felügyelet Ferenc krt. 8. szám alatti székhelyén működik a
térfelügyeleti központ. A 2013. évi fejlesztéseknek köszönhetően jelenleg 54 kamera működik
Ferencvárosban. 2014-ben tovább folytatódik a térfelügyeleti kamerarendszer fejlesztése, a
közbeszerzés lezárult, a telepítések, integrálások folynak. Szeptember közepéig újabb 16
kamera kerül felszerelésre, így 70 kamerából fog állni a rendszer.
A fejlesztések előtt 2 fő rendőr+1 fő felügyelő nézte a monitorokat, ugyanis a
Belügyminisztérium álláspontja alapján 1 fő maximum 16 kamerát figyelhet. A fejlesztések
után 70 kamera figyeléséhez már egy 12 órás műszakban 5 főre lenne szükség. Ezen felül
szükséges megemelni a reagáló egység létszámát is a megnövekedett észlelési eseményekkel
összefüggésben szükséges intézkedésekre tekintettel.
A Felügyelet jelenlegi engedélyezett létszáma 67 fő, melyből a térfelügyelethez több
felügyelőt már nem lehet beosztani. A kameraszám emelkedése miatt plusz szolgálatokat kell
beállítani 2014. szeptember 15-től. A legjobb megoldás az lenne, amennyiben a plusz
feladatokat vegyes rendszerben (1 fő felügyelő+1 fő rendőr) összesen műszakonként 5 fővel
oldanánk meg. A feladat maradéktalan ellátásához szükséges lenne a Közterület-felügyelet
létszámának 10 fővel történő megemelése, mivel egy felügyelő 1 hónapban maximum 176
órát dolgozhat, valamint ki kell adni a szabadságokat, illetve az esetleges betegszabadságok
miatt kieső létszámmal is számolni kell.
A 10 fő közterület-felügyelő 2014. évi (3,5hónap) költsége az alábbi táblázatban található:
1 fő
10 fő
Bérköltség és járulékai
1.219.200 Ft
12.192.000 Ft
Caffetéria
75.000 Ft
750.000 Ft
Veszélyességi pótlék (10 fő esetében)
69.600 Ft
696.000 Ft
BKV bérlet
57.300 Ft
573.000 Ft
Összesen
14.211.000 Ft
A kameraszám emelkedésével összefüggő többlet feladat hatékony elvégzéséhez szükséges
lenne további 1 rendőr bevonása is. A rendőrök szabadidős munkavégzés keretében végzik a
figyelést megbízási szerződés alapján, a Felügyelet állományának nem tagjai, így nem kell
caffetériát, BKV bérletet, veszélyességi pótlékot fizetni részükre, valamint esetükben nem
irányadó a havi 176 órás időkeret sem. Jelenleg a rendőrök bruttó 900 Ft/óra+járulék
ellenében végzik a térfelügyeleti munkát.
Amennyiben a Rendőrségtől bevonásra kerülne plusz egy fő szolgálatonként, akkor esetükben
az alábbi többletköltségek biztosításra lenne szükség:
107 nap= 2568 munkaóra
1 óra bruttó 900 Ft+27%= 1143 Ft
2568 óra *1143= 2.935.224 Ft (szeptember 15. – december 31. között)

A térfelügyelettel összefüggő hatékony feladat ellátásához szükséges lenne fentiek alapján a
Felügyelet létszámának 10 fővel való megemelése, 1 további rendőr bevonása, valamint
előbbiekkel összefüggésben a pénzügyi fedezet biztosítása és a Felügyelet Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítása.
Az előterjesztésben részletezettek alapján, a közbiztonság növelése, és a térfelügyeleti
rendszer hatékony működtetése érdekében a Felügyelet 10 fővel való létszámbővítésre, és a
személyi sorának 17.5 millió Ft-tal történő megemelésre teszek javaslatot.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot
támogatni szíveskedjen.
Budapest, 2014. augusztus 25.
dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
1) Ferencvárosi Közterület-felügyelet engedélyezett létszámát 2014. szeptember 15-től
77 főben állapítja meg és az ehhez szükséges 17.5 millió forintot biztosítja.
2) felkéri a Ferencvárosi Közterület-felügyelet Igazgatóját, hogy létszámváltozás miatt a
Szervezeti és Működési Szabályzat módosításához szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Határidő: 1. pont: 2014. szeptember 15., 2. pont: 2014. november 15.
Felelős: 1. pont: dr. Bácskai János polgármester, 2. pont: Rimovszki Tamás Igazgató

