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      Iktató szám: 227/2016. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. november 17-i ülésére 

 
Tárgy:                        Javaslat az ideiglenesen áthelyezett kamera véglegesítésére  
 

Előterjesztő:  dr. Bácskai János polgármester megbízásából Rimovszki Tamás, 
a Ferencvárosi Közterület-felügyelet igazgatója 

 

Készítette:    Ferencvárosi Közterület-felügyelet 
 
Előzetesen tárgyalja:  VVKB (11.16.) 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Bánfi Réka s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  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 Képviselő-testület! 

 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy egy korábbi képviselő-testületi döntés 

alapján, az első kiépítések között, a Budapest IX. kerület, Balázs Béla utca 25. szám alatti 

épületen térfelügyeleti kamera került elhelyezésre (18. számú).  

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 

az épület felújítását határozta el, amely felújítás 2015 nyarán vette kezdetét. Erre figyelemmel 

a kamera leszereléséről kellett gondoskodni.  

 

Az Önkormányzat a 2015. augusztus 04-én kelt vállalkozási szerződés értelmében a kamerát 

az eredeti helyéről leszereltette és a Balázs Béla utca 28/B. szám alatti épület homlokzatára, 

mint ideiglenes helyszínre felszereltette, ami a Balázs Béla utca és Márton utca 

kereszteződésében van.  

 

Az épület felújítása befejeződött, így a kamera visszahelyezése indokolt, azonban az 

épületben a kamera nyomvonalai nem kerültek kialakításra. Erre tekintettel a kamera javasolt 

új helye ugyanúgy a Balázs Béla utca és Lenhossék utca kereszteződésében lenne, azonban a 

Lenhossék utca 24-28. szám alatti épülethez tartozó, a kereszteződésben lévő elkerített 

zöldterületi részen oszlop állításával lehetne megoldani.  

 

Mivel az ideiglenes helyről történő visszahelyezés és rendszerbe integrálás – figyelemmel 

arra, hogy ott leszerelési és helyreállítási plusz költségek is vannak – közel azonos azzal a 

költséggel, amelyből egy új kamera kerülhetne az adott helyszínre, a Ferencvárosi Közterület-

felügyelet álláspontja szerint az eredeti és az ideiglenes helyszínen is indokolt és célszerű a 

kamera léte, ezért érdemes lenne az ideiglenes helyszínt végeleges helyszínként elfogadni, 

amelynek tehát a fentiek alapján többlet költsége nincsen.  

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni, és 

a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.  

 

 

Budapest, 2016. november 11. 

 

 

       dr. Bácskai János 

polgármester megbízásból 

            

 

 

Rimovszki Tamás igazgató s.k. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Budapest IX. kerület, Balázs Béla utca 25. szám alatti épület felújítása okán 

ideiglenesen a Balázs Béla utca 28/B. épületre helyezett kamera helyszínét az alábbiak szerint 

jóváhagyja:  

 

 104. számú kamera: Budapest IX. kerület, Balázs Béla utca és Márton utca 

kereszteződése (Balázs Béla utca 28/B.) 

 

 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

Határidő: 2016. november 17. 

 

 


