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Tisztelt Képviselő-testület!
A Ferencvárosi Közterület-felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet) által üzemeltetett
térfelügyeleti kamerarendszer kiépített kamera helyszínei vonatkozásában kérném szíves
jóváhagyásukat az alábbi témakörök, helyszínek szerint.
1.) A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról
szóló 28/2014. (IV.1.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) keretében
kiépítésre került 29 db új kamerahelyszín
A BM rendelet értelmében az Önkormányzatok vissza nem térítendő támogatást igényelhettek
a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések keretében térfelügyeleti kamerarendszer
bővítésére. A pályázaton Önkormányzatunk is részt vett, amelynek keretében első körben
sajnálatos módon nem nyertünk, de a rendeletben megállapított támogatás – maradvány és a
korábbi döntéssel le nem kötött összeg – tekintetében kiegészítő kérelmet terjesztettünk
Belügyminiszter úr elé, amelynek köszönhetően végül 29 új kamera kiépítésére, üzembe
helyezésére és rendszerbe integrálására, valamint 2 db munkaállomás kiépítésére 78 148 573,Ft támogatást nyert el Önkormányzatunk.
A fenti témában 2014. december 17. napján kelt támogatási szerződést szerződő felek aláírták,
abban meghatározásra kerültek a támogatásból finanszírozandó – a kerületünk
közbiztonságáért felelős szervek ellenőrzései, tapasztalatai, felmérések, a lakossági jelzések
alapján – térfelügyeleti rendszer telepítésének helyszínei, valamint a telepítendő kamerák
darabszáma.
A támogatási szerződés megkötését követően, a kamerák kiépítése tekintetében lefolytatandó
közbeszerzési eljárás előkészítése során a telepítés, illetve a kiépítendő kamerák helyszíneit
Önkormányzatunk ismételten felülvizsgálta és megállapította, hogy az eredeti elképzelések
szerint ugyan kerületünk két területének lefedettsége így teljes lenne, azonban a
bűncselekmények és szabálysértések tekintetében a frekventált közterületek ennél nagyobb
szórást mutatnak, azok az elmúlt időszakban is folyamatos mozgásban vannak.
Megállapítást nyert, hogy a lakossági bejelentések, valamint a kerületi Rendőrkapitányság és
a Felügyelet tapasztalatai alapján célszerűbb és indokoltabb lenne az, ha a támogatásból a
kerület nagyobb területén kerülnének kiépítésre újabb kamerák. A kerületünk
közbiztonságáért felelős szervek újabb egyeztetésének eredményeként így a középső
Ferencváros (Thaly Kálmán utca – Üllői út – Haller utca – Mester utca által határolt rész)
lefedettsége szinte teljes lenne. Mindezen indokok alapján az új kamerák tervezett helyszínei
vonatkozásában az idő rövidségére tekintettel haladéktalanul módosítást kértünk a
Belügyminiszter úrtól, mely módosítást jóváhagyták.
A 29 db új kamera kiépítése, üzembe helyezése és rendszerbe integrálása, valamint a 2 db
munkaállomás kiépítése tárgyában a közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, a nyertes
Ajánlattevővel Önkormányzatunk 2015. július 28. napján a Vállalkozási Szerződést
megkötötte. A Vállalkozó ajánlatában szerződéskötéstől számított 50 nap teljesítési határidőt
vállalt, ezért az új kamerák telepítését a szerződés megkötését követően azonnal megkezdte, a
kiépítés határidőben befejeződött.

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a BM rendelet keretében
elnyert 29 db új kamera alábbi helyszíneit jóváhagyni szíveskedjenek.
1. Lónyay utca- Erkel utca kereszteződése (Irsz:1092)
2. Lónyay utca – Kinizsi utca kereszteződése (Irsz:1092)
3. Lónyay utca – Bakáts utca kereszteződése (Irsz:1092)
4. Lónyay utca 47. számmal szemben (Irsz:1093)
5. Ráday utca – Török Pál utca kereszteződése (Irsz:1093)
6. Ráday utca – Erkel utca kereszteződése (Irsz:1092)
7. Ráday utca – Köztelek utca kereszteződése (Irsz:1092)
8. Ráday utca 42. (Irsz:1092)
9. Ráday utca 56. (Irsz:1092)
10. Üllői út – Kinizsi utca kereszteződése (Irsz:1092)
11. Üllői út – Angyal István tér (Irsz:1092)
12. Kinizsi utca – Knézits utca kereszteződése (Irsz:1092)
13. Szentágothai János tér – Vendel utca- Thaly Kálmán utca kereszteződése (Irsz:1096)
14. Márton utca – Tűzoltó utca kereszteződése (Irsz:1094)
15. Mester utca – Thaly Kálmán utca kereszteződése (Irsz:1096)
16. Gát utca – Sobieski János utca (Irsz:1096)
17. Haller utca 76. (Irsz:1096)
18. Tűzoltó utca – Haller utca kereszteződése (Irsz:1096)
19. Vágóhíd utca – Soroksári út kereszteződése (Irsz:1096)
20. Tóth Kálmán utca – Nádasdy utca kereszteződése (Irsz:1097)
21. Mester utca 65. (Irsz:1097)
22. Epreserdő utca 6. (Irsz:1098)
23. Epreserdő utca 24. (Irsz:1098)
24. Távíró utca 9. (Irsz:1098)
25. Távíró utca – Távíró köz kereszteződése (Irsz:1098)
26. Távíró utca 22. (Irsz:1098)
27. Toronyház utca – Egyetértés utca kereszteződése (Irsz:1098)
28. Börzsöny utca – Lobogó utca (Irsz:1098)
29. Toronyház utca 18. (Irsz:1098)
2.) Pöttyös utca – Ifjúmunkás utca kereszteződésénél kihelyezett kamera
A Ferencvárosi Közterület-felügyelet a jogszabályban előírt feladatai keretében részt vesz a
bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, közreműködik a közbiztonság és a közrend
védelmében. E feladat ellátása keretében 2014 tavaszán a fent megnevezett helyszínen
gyakori jelleggel megnövekedett számú jogszabálysértő, főleg a testi épséget veszélyeztető
magatartás okán elengedhetetlenül szükségessé vált azonnali hatállyal, egy térfigyelő kamera
ideiglenes kihelyezése. A Felügyelet, mint a térfelügyeleti rendszert üzemeltető intézmény – a
kialakult helyzetre tekintettel – a kamera kihelyezéséről soron kívül intézkedett.
A kamera kihelyezését követően a BRFK IX. Kerületi Rendőrkapitánysága, illetve a
Ferencvárosi Közterület-felügyelet ellenőrzései, valamint a lakossági visszajelzések alapján
megállapítást nyert, hogy mind a bűnmegelőzés, mind a bűnfelderítés szempontjából
elengedhetetlenül szükséges és indokolt a kamera véglegesítése az adott helyszínen, melyhez
kérném a Tisztelt Képviselő-testület szíves jóváhagyását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni, és
a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Budapest, 2015. október 06.
dr. Bácskai János
polgármester megbízásból

Rimovszki Tamás igazgató s.k.
Határozati javaslat
1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a
közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014.
(IV.1.) BM rendelet keretében kiépítésre került 29 db új kamera helyszíneit az alábbiak
szerint jóváhagyja:
1. Lónyay utca- Erkel utca kereszteződése (Irsz:1092)
2. Lónyay utca – Kinizsi utca kereszteződése (Irsz:1092)
3. Lónyay utca – Bakáts utca kereszteződése (Irsz:1092)
4. Lónyay utca 47. számmal szemben (Irsz:1093)
5. Ráday utca – Török Pál utca kereszteződése (Irsz:1093)
6. Ráday utca – Erkel utca kereszteződése (Irsz:1092)
7. Ráday utca – Köztelek utca kereszteződése (Irsz:1092)
8. Ráday utca 42. (Irsz:1092)
9. Ráday utca 56. (Irsz:1092)
10. Üllői út – Kinizsi utca kereszteződése (Irsz:1092)
11. Üllői út – Angyal István tér (Irsz:1092)
12. Kinizsi utca – Knézits utca kereszteződése (Irsz:1092)
13. Szentágothai János tér – Vendel utca- Thaly Kálmán utca kereszteződése
(Irsz:1096)
14. Márton utca – Tűzoltó utca kereszteződése (Irsz:1094)
15. Mester utca – Thaly Kálmán utca kereszteződése (Irsz:1096)
16. Gát utca – Sobieski János utca (Irsz:1096)
17. Haller utca 76. (Irsz:1096)
18. Tűzoltó utca – Haller utca kereszteződése (Irsz:1096)
19. Vágóhíd utca – Soroksári út kereszteződése (Irsz:1096)
20. Tóth Kálmán utca – Nádasdy utca kereszteződése (Irsz:1097)
21. Mester utca 65. (Irsz:1097)
22. Epreserdő utca 6. (Irsz:1098)
23. Epreserdő utca 24. (Irsz:1098)
24. Távíró utca 9. (Irsz:1098)
25. Távíró utca – Távíró köz kereszteződése (Irsz:1098)
26. Távíró utca 22. (Irsz:1098)
27. Toronyház utca – Egyetértés utca kereszteződése (Irsz:1098)
28. Börzsöny utca – Lobogó utca (Irsz:1098)
29. Toronyház utca 18. (Irsz:1098)

Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: azonnal
2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Budapest IX. kerület Pöttyös utca – Ifjúmunkás utca kereszteződésnél ideiglenes jelleggel
áthelyezett térfelügyeleti kamera helyszínét elfogadja, a megjelölt Budapest IX. kerület
Pöttyös utca – Ifjúmunkás utca kereszteződést a kamera végleges helyszíneként
jóváhagyja.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: azonnal

