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Tárgy: Térfelügyeleti  rendszer meghibásodott kameráinak javítása, cseréje

Előterjesztő: dr. Bácskai János, polgármester

Készítette: Temesiné Apollónia Aranka, irodavezető

Előzetesen tárgyalja: VVKB 2012.03.21.

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Váczi Katinka 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 Képviselőtestület!



A Ferencvárosi  Önkormányzat  Képviselőtestülete  a  244/2000.  (V.30.)  számú határozatával 
döntött  a  térfelügyeleti  rendszer  kiépítéséről.  A  27  kamerából  álló  rendszer  jelenleg  a 
Középső-Ferencváros bűnügyileg  frekventált  Üllői  út-Mihálkovics  utca-Tűzoltó  utca-Márton 
utca-Vendel utca-Lenhossék  utca-Balázs  Béla  utca-Thaly  K. utca  által  határolt  területen,  a 
Nagyvárad téren, a Boráros téren, valamint  az Ecseri úti metrómegállónál üzemel.

A jelenleg használt  kamerák közül az 1-es (Üllői  út 87.), a 11-es (Mihálkovics  u. 4.), a 14-es 
(Tűzoltó  utca-Sobieski  J.  utca  kereszteződése),  a  15-ös  (Tűzoltó  utca-Lenhossék  utca 
kereszteződése), a 16-os (Tűzoltó  utca-Thaly K. utca kereszteződése), a 21-es(Vendel sétány), 
a 22-es (Likőr utca)  valamint  a 26-os (Üllői  út-Ecseri  út  kereszteződése) számú kamerák az 
elmúlt  évek  során elhasználódtak  a fokozott  igénybevétel  miatt,  ezért  azok  javításra  illetve  
cserére szorulnak.

Az  előzetesen  készíttetett  költségszámítást  figyelembe  véve  az  elhasználódott  kamerák 
javítása,  illetve  cseréje  nettó  5.517.281,-  Ft + 27% ÁFA (bruttó:  7.006.947,- Ft) összegből 
valósítható meg.

A Rendőrkapitány  úr  tájékoztatott,  hogy  a  térfelügyeleti  rendszer  üzemeltetésére,  a  2010. 
valamint  a 2011. évre  meghatározott  keretösszeg  tekintetében  –pénzügytechnikai  okokból- 
2.164.801,-  Ft  maradványösszeg  keletkezett,  melyet  a  Budapesti  Rendőr-főkapitányság 
Önkormányzatunk  részére visszautalt.

A kerületi  Rendőrkapitány  úr  kérte,  hogy  a  fenti  összeget  Önkormányzatunk  engedje  át  a 
kapitányság  részére  célzott  támogatásként,  amit  működési  (technikai  eszközök,  irodai 
felszerelések beszerzése, rendezvények, reprezentációs költségek, valamit  kisebb beruházások 
finanszírozása) költségekre szeretnének fordítani,  2013. január 31-ei elszámolással.

Mindezek  alapján  javaslom  a  T.  Képviselőtestület  részére,  hogy  a  meglévő  térfelügyeleti 
rendszer  hatékonyabb  működtetése  érdekében,  a  fentiekben  részletezett  kamerapontok 
javítását,  illetve  cseréjét  a  BRFK  által  visszautalt  maradványösszeg,  valamint  a 
„Közbiztonsági  Közalapítvány  támogatása”  költségvetési  soron  rendelkezésre  álló 
keretösszeg terhére végeztesse el.

Budapest, 2012. március 14.

dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javas lat:

1.) A Budapest Főváros IX. Kerület  Ferencváros Önkormányzatának  Képviselőtestülete  úgy 
dönt,  hogy  a  Középső-Ferencvárosban  működő  térfelügyeleti  rendszer  meghibásodott 
kameráinak  javítására,  cseréjére bruttó  7.007.000,- Ft-ot biztosít,  a 3923. „Közbiztonsági 
Közalapítvány támogatása” költségvetési sor terhére.

Határidő: 2012. március 22.
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester



2.) A Budapest Főváros IX. Kerület  Ferencváros Önkormányzatának  Képviselőtestülete  úgy 
dönt,  hogy  a  3923.  „Közbiztonsági  Közalapítvány  támogatása”  költségvetési  sort,  a 
Budapesti  Rendőr-főkapitányság  által  az  Önkormányzatunk  részére  visszautalt  -  a 
térfelügyeleti  rendszer  üzemeltetésére,  2010.  valamint  a  2011.  évre  meghatározott  
keretösszeg tekintetében keletkezett – 2.164.801,- Ft maradványösszeggel megemeli.

Határidő: a költségvetés soron következő módosítása
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester


