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Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete (Képviselő-testület) 2015.
május 21-i ülésének napirendjén szerepelt Baranyi Krisztina képviselő asszony „Javaslat a IX. kerület Fehér

Holló utca és Lenkei János (zsákutcák) térfigyelő kamerával való ellátására” tárgyú előterjesztése.
Az előterjesztés kapcsán a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
222/2015. (V.21.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ a Fehér Holló utca, és a Lenkei János utca lakosai körében felmérést végez, hogy a lehetséges
megoldási módok (kamera, az utca lezárása, rendőrség és közterület-felügyelet intenzív jelenléte,
egyéb általuk javasolt megoldás) közül melyiket támogatnák leginkább.
2./ a felmérés eredményéről, megoldási lehetőségekről, költségekről és a szakmai hatékonyság
elemzéséről készüljön beszámoló a Képviselő-testület részére, a meghozható döntési alternatívákkal.
Határidő: 1. pont: 2015. június 30.
2.pont: a felmérés befejezését követő képviselő-testületi ülés
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
A testületi ülést követően lakossági felmérést végeztünk, valamint megkerestük a BRFK IX. kerületi
Rendőrkapitányság és a Ferencvárosi Közterület-felügyelet vezetőjét az optimális megoldás érdekében.
A lakossági felmérés keretében összesen 75 db kitöltött kérdőív és 2 db elektronikus levél érkezett,
melyek az alábbi javaslatokat tartalmazták:
1.
2.
3.
4.

Térfigyelő kamera elhelyezése 36 db
A Fehér Holló és a Lenkei János utca lezárása 19 db
Rendőrség és Közterület-felügyelet intenzív jelenléte 15 db
Egyéb javaslat 7db
térfigyelő kamera és intenzív rendőri jelenlét
utcák lezárása abban az esetben, ha a lakók bejárása megoldott
utcák lezárása és kamera együtt
Fehér Holló utca lezárása, Lenkei János utca kamera
kamera és megfelelő közvilágítás kialakítása
egészségügyi hulladék elszállítása, teherforgalom kialakítása a Lenkei János utcában
tömegközlekedés javítása, élelmiszer üzlet kialakítása

A kérdőívek beérkezése után írásban megkerestük a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányságot és
szakmai állásfoglalást kértünk arra vonatkozóan, hogy a kamera rendszer kiépítése megoldást
jelenthet-e a felmerült problémákra, valamint szakmai javaslatot kértünk a kamerák elhelyezéshez.
A rendőrség tájékoztatása szerint a közbiztonsági helyzet javítása céljából indokoltnak találja a
térfigyelő kamera rendszer kiépítését, melyek elhelyezésére az alábbi javaslatokat tette:
1. Budapest IX. ker. Vágóhíd utca – Fehér Holló utca kereszteződése
2. Budapest IX. ker. Vágóhíd utca – Lenkei János utca kereszteződése
3. Budapest. IX. ker. Óbester utca 9. szám alatt található Csudafa Óvoda elé (tekintettel arra,
hogy több bejelentést is kaptak, mely szerint már az Óbester utcában is tapasztalható az
üzletszerű kéjelgés és a szemetelés)

A Ferencvárosi Közterület-felügyelet véleménye alapján a rendőrség által meghatározott helyszínek
helyett az utcák közepére – végére (a rendőrségi kiképző központ kapuja felöl) lenne célszerű a
kamerák (összesen 2 db) elhelyezése. Ezzel nem csak azt „látnánk”, hogy kik mennek be az utcákba,
hanem azt is, hogy esetlegesen milyen céllal.
Tájékoztatásuk alapján egy kamera bekerülési költsége kb. 1.8 millió Ft+ Áfa.
Az utcák lezárása a gépjárművel behajtást ugyan korlátozná, így a problémát megszűntethetné,
azonban a lakosság körében nem ez volt a legelfogadottabb megoldás, valamint költséges és
időigényes megoldás.
A térfigyelő kamerák költséghatékonyabban és rövid idő alatt kiépíthetőek, bővíthetőek, felhasználásuk
több célú is lehet. Kihelyezésük nem feltétlenül szünteti meg a problémát, azonban segíthet az
elkövetők azonosításában, elfogásában, valamint a lakosság körében ez volt a legelfogadottabb
megoldás.
Fentieket mérlegelve 2 kamera telepítését javasolom a Ferencvárosi Közterület-felügyelet által javasolt
helyszíneken, azok kiépítését azzal, hogy e mellett a továbbiakban is biztosítani szükséges a rendőrség
és a Közterület-felügyelet intenzív jelenlétét.
A rendőrség által javasolt 3 kamera telepítését az Óbester utca 9. szám alatti Csudafa Óvoda elé a
következő kamerafejlesztés keretein belül tartom realizálandónak, amennyiben a tapasztalatok alapján
arra ténylegesen szükség lesz.
A kamerák kihelyezésének előfeltétele – amennyiben még 2015-ben indítjuk az eljárást - közbeszerzési
eljárás lefolytatása tekintettel a közbeszerzésekre vonatkozói egybeszámítási szabályra. (2015. évben
a BM-től elnyert támogatás alapján már sor került térfigyelő kamerák beszerzésére és kiépítésére, így a
kamerák beszerzéséhez közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges.)
A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
rendeletben jelenleg nem áll rendelkezésre fedezet a 2 kamera telepítésére, így támogató döntés
esetén erre a költségvetési rendelet soron következő módosításakor a fedezetet biztosítani szükséges.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és a határozati
javaslatról dönteni szíveskedjen.
Budapest, 2015. szeptember 04.
dr. Bácskai János s.k.
polgármester

.
HATÁROZATI JAVASLAT
A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy:
a) egyetért a térfigyelő kamerák kiépítésével a ……/2015. számú előterjesztésben bemutatott, a
Ferencvárosi Közterület-felügyelet által javasolt helyszíneken;
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 2015. szeptember 10.
b) felkéri a Polgármestert, hogy a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
2015. évi költségvetéséről szóló rendelet soron következő módosításának keretében
gondoskodjon a térfigyelő kamerák kiépítési költségei fedezetének biztosításáról;
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 2015. október 15.
c) felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását követően gondoskodjon a
térfigyelő kamerák kiépítéséhez szükséges intézkedések megtételéről;
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 2016. március 31.

.

d) felkéri a polgármestert, hogy a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitánysága és a Ferencvárosi
Közterület-felügyelet Budapest IX. ker. Fehér Holló utca, és a Budapest IX. ker. Lenkei János
utca térségében történő intenzív és folyamatos jelenlétének biztosítása érdekében a szükséges
intézkedéseket megtegye.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30.

