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Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2012. július 10. napján tartott ülésén tárgyalta a térfigyelő rendszer
bővítéséről szóló 190./2012. számú előterjesztést és a 279/2012. (VII.10.) számú
határozatával a térfigyelő rendszer bővítéséről döntött.
A határozat 2. pontjában a testület 18 új kamera két ütemben történő telepítését hagyta jóvá, a
telepítési helyszíneket az alábbiak szerint határozta meg:
1. Gát utca – Thaly Kálmán utca kereszteződés
2. Gát utca – Márton utca kereszteződés
3. Ferenc tér (a tér közepén helyezkedne el a kamera, rálátással a Balázs Béla-, Bokréta-, részben
a Tompa utcára)
4. Markusovszky park 1 db kamera
5. Tinódi park (rálátással a Vaskapu utcára, részben a Tinódi utcára)
6. Tűzoltó utca –Liliom utca kereszteződés (rálátással a Tűzliliom parkra)
7. Drégely utca – Mester utca kereszteződés
8. Berzenczey utca – Mester utca kereszteződés
9. Páva utca – Tompa utca kereszteződés
10. Ferenc krt. – Mester utca kereszteződés
11. Angyal utca – Tompa utca kereszteződés
12. Imre utca – Erkel utca kereszteződés
13. Lónyay utca – Gönczi Pál utca kereszteződés
14. Lónyay utca – Mátyás utca kereszteződés
15. Lónyay utca – Kinizsi utca kereszteződés
16. Bakáts tér – Ráday utca kereszteződés
17. Csarnok tér – Sóház utca kereszteződés
18. Tűzoltó utca szemben a Salkaházy Sára parkkal

A határozat 3. pontja szerint első ütemben, 2012-ben az 1-7., a 18. sorszámú és a József Attila
lakótelepen 1 kamera telepítését kell megvalósítani.
A 2012-re tervezett telepítések:

Gát u.- Thaly u. kereszteződés
Gát u.- Márton u. kereszteződés
Ferenc tér
Markusovszki park
Tinódi park
Tűzoltó u.-Lilom u. sarok (Tűzliliom park)
Drégely u. – Mester u. sarok
Tűzoltó u. (Salkaházi park).
Napfény utca Lobogó u. kereszteződés (Kt. 349/2012. (IX. 07.) sz.
határozat)

A Képviselő-testület 2012. szeptember 7. napján tartott ülésén tárgyalta a szociális
városrehabilitáció a Ferencvárosban „József Attila terv I. ütem” című előterjesztést és a

pályázat beadásáról döntött. A pályázat keretében a rehabilitációval érintett településrész
közbiztonságát javító intézkedések is tervezhetők, ezek között a Gát u.- Thaly u. és a Gát u. Márton u. kereszteződésében elhelyezett térfigyelő kamerák is szerepelnek. Sikeres pályázat
esetén a fejlesztés a pályázaton nyert forrásokból megvalósítható.
A pályázat elnyerésével a térfigyelő rendszer 2012. évi fejlesztésére rendelkezésre álló
pénzeszközök felhasználásával a térfigyelő rendszer bővítésébe újabb két helyszín vonható
be.
Mindezek alapján javasolom, hogy a Képviselő-testület a 279/2012.(VII.10.) számú
határozatának 3. pontját módosítsa, 2012-re a József Attila lakótelepen két újabb kamera
telepítését határozza el azzal, hogy sikertelen pályázat esetén a pályázatban szereplő
helyszínekre a kamerák telepítését a 2013. évi tervben kell szerepeltetni.
A József Attila lakótelepen a két új helyszínre a részönkormányzattal történt egyeztetés után,
az ülésen teszek javaslatot.

Budapest, 2012. szeptember 26.

dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.) a 279/2012. (VII.10.) határozatának 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„3.) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a 2. pontban szereplő telepítési helyszínek közül 2012. évben –első ütemben – a 37., a 18. sorszámú és a József Attila lakótelepen 3 db, összesen 9 db kamera telepítése
valósuljon meg azzal, hogy a szociális városrehabilitációra benyújtott pályázat sikertelensége
esetén a 2. pont 1.és 2. sorszámú telepítési helyszíneit a 2013. évi fejlesztési tervben
szerepeltetni kell.
2.) a József Attila lakótelepen kihelyezendő további két kamera helyszíneként az alábbi
területeket jelöli ki:
1…………………………………
2…………………………………
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 2012. XII.31, illetve a 2013. évi terv elkészítése

