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Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete ez elmúlt
időszakban döntött arról, hogy a jelenleg 27 kamerából álló térfelügyeleti rendszer
kameráinak működtetését a Ferencvárosi Közterület-felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet)
útján látja el, a IX. Kerületi Rendőrkapitánysággal (továbbiakban: Rendőrkapitányság) való
szoros együttműködése mellett. A térfigyelő központban a képinformációk felügyeletét a
Rendőrkapitányság és a Felügyelet munkatársai végzik.
A döntés eredményeként a térfelügyeleti rendszer központja a Rendőrkapitányságtól a
Felügyelet objektumába került át.
Tekintettel arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő, az Aszódi úti lakótelepen
elhelyezett 5 db térfigyelő kamera is a Rendőrkapitányság központjába volt bekötve,
ugyanakkor a központ áthelyezése miatt a rendőrség a kamerák figyelését műszakilag nem
tudja megoldani, célszerűvé vált ezen kamerákat is a Felügyelet működtetési rendszerébe
integrálni.
Minthogy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező kamerák rendszerbe történő
bekötéséhez, illetőleg azok használatához a Fővárosi Önkormányzat hozzájárulása szükséges,
megkereséssel éltem ez ügyben Főpolgármester Úr felé.
A Fővárosi Önkormányzat nyitott az egyeztetésre, a Fővárosi Közgyűlés előzetesen elvi
egyetértését adta ahhoz, hogy a Budapest IX. kerület, Aszódi u. 18-20. alatti ingatlanok
kialakítása során elhelyezett 5 db térfigyelő kamera a Budapest Főváros IX. kerületének
Önkormányzata részére külön megállapodás alapján ingyenesen használatba adásra és
üzemeltetésre kerüljön.
A Fővárosi Önkormányzat az alábbi tartalmi kritériumokkal tudja határozatlan időre,
ingyenesen használatba adni a térfigyelő kamerákat:
-

A Ferencvárosi Önkormányzat a Fővárosi Önkormányzati tulajdonban lévő 5 db
térfigyelő kamera vonatkozásában a kamerák Felügyelet központjába történő
átkötése során felmerülő költségeket, a működtetési- és üzemeltetési költségeket
vállalja, ehhez szükséges anyagi forrást biztosít a T. Képviselő-testület a
költségvetésében.

A kamerák működtetési költségének és az üzemeltetési költségének havi átlaga/éves
becsült költsége előreláthatólag:
Működési költség: az eddigi létszám megemelése műszakonként 1 fővel, mivel folyamatos
munkarendben havi 174 órát dolgozhatnak a közterület-felügyelők ezért + 4 /fő.
1.056.600 Ft/hó
évente: 12.679.200 Ft a becsült költség összege.
Amely azonban valamennyi – a Felügyelet központjába bekötött - kamera figyelésére
vonatkozik.

Üzemeltetési költség: 5db kamera esetében évente a jelenlegi üzemeltetési szerződés szerint
350.000 Ft+ kijavítandó hibák költsége.
Mivel a Képviselő-testület ez év júliusi döntése értelmében a térfelügyeleti rendszer
fejlesztésére tervezett 10 db új kamera állomással történő bővítése, valamint az átkötésre váró
Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező Aszódi úti lakótelepre kihelyezett 5 db kamera
térfigyelő központba történő illesztése a szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatását érinti,
feltétlenül szükséges dönteni a fentiekben ismertetett kérdésekben.
Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az
alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Budapest, 2012. november 29.
dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslat:
1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező, Budapest IX. Kerület,
Aszódi u. 18.-20. alatti ingatlanok kialakítása során elhelyezett 5 db térfigyelő kamera
használatára vonatkozóan Budapest Főváros Önkormányzatával megállapodást kíván
kötni határozatlan időre.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás megkötéséhez szükséges intézkedéseket
tegye meg.
3. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy az 5 db Aszódi lakótelepi kamera működtetésével és üzemeltetésével
felmerülő költségeket vállalja.
4. Felkéri a polgármestert, hogy a működtetési és üzemeltetési költségek 2013. évi
költségvetésbe történő beépítéséről gondoskodjon.
Határidő: 1. pont tekintetében: 2012. december 6.
2. pont esetében 2012. december 31.
3. pont esetében: használati szerződés időtartama alatt
4. pont esetében: 2013. évi költségvetés előterjesztése
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

