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Tisztelt Képviselő-testület!
Az itt lakókkal együtt a térfigyelő kamera rendszer kiépítését jelentős lépésnek tartottuk és
tartjuk, amely jelentősen erősíti a biztonságérzetünket, azonban az egyik kamera 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, ettől a helyszíntől kb. 40 méterre
pályázati forrásból megvalósuló kamerák egyik helyszínéül kerül kitelepítésre a 3-as villamos
Csengettyű utcai megállójánál, ezért a jelzett helyszín okafogyottá válik. Miközben az
Epreserdő utcai villamosmegállótól a kiserdőn keresztül vezető gyalogos út, jelenleg nincs
kamera megfigyelés alatt, ezért az Epreserdő u. 31 és 36 szám – Gyáli u. határolt
területére /1. sz. melléklet/, való áttelepítését indokoltnak tartom, ugyanis ezen a területen
is fordultak elő atrocitások, amelyek nyugtalanítják a helyi és az erre közlekedő lakosokat.
József Attila-lakótelep Városrészi Önkormányzata 2015. január 29-i ülésén, a Budapest IX.
kerület Epreserdő – Csengettyű utca kereszteződésnél levő térfigyelő kamerának az
áttelepítését megtárgyalta, és az 5/2015. (I.29.) határozatával úgy döntött, hogy felkéri a
Polgármester Urat, hogy az Epreserdő utca-Csengettyű utca kereszteződésénél lévő térfigyelő
kamera áttelepítésének lehetőségét vizsgálja meg.
A fentiek alapján a Ferencvárosi Közterület-felügyelet igazgatója ajánlatot kért, amelyre az
M.B.V. Szolgáltató Kft. 451.200 Ft+Áfa összegű árajánlatot adott. Álláspontom szerint a
lehetőség adott, a kamerák áttelepítése előnyös és célravezető megoldás.
Az áttelepítés fedezetének biztosítása érdekében szükséges a Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.24.) számú
rendeletének módosítása.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és
az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
Budapest, 2015. szeptember 03.
Intzoglu István s.k.
képviselő

Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy:
a) támogatja a Budapest IX. Kerület Epreserdő utca és a Csengettyű utca
kereszteződésnél lévő térfigyelő kamera áttelepítését a Budapest IX. Kerület
Epreserdő u. – Gyáli u. határolt területére,
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: azonnal
b) felkéri a Polgármester Urat, hogy az Önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló 4/2015. (II.24.) számú rendeletének soron következő
módosításakor gondoskodjon az áttelepítés költsége fedezetének
biztosításáról,
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 2015. október 15.
c) felkéri a Polgármester Urat, hogy a kamera áttelepítése érdekében a költségvetési
rendelet módosítását követően a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 2015. november 30.

