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Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
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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 Képvisel ő-testület! 
 
A Képviselő-testület a 244/2000. (V.30.) számú határozatával döntött a térfelügyeleti 
rendszer kiépítéséről. A 27 kamerából álló rendszer jelenleg a Középső-Ferencváros 
bűnügyileg frekventált Üllő út – Mihálkovics utca – Tűzoltó utca – Márton utca – 
Vendel utca – Lenhossék utca – Balázs Béla utca – Thaly Kálmán utca által határolt 
területen, a Nagyvárad téren, a Boráros téren, az Ecseri útnál, valamint a Pöttyös 
utcai metrómegállónál üzemel. 
A hatályos jogi szabályozás szerint közterületen két szerv jogosult kép- és 
hangfelvételeket készíteni, a rendőrség valamint a közterület-felügyelet. 
Önkormányzatunk a 119/2011. (IV.06.) számú határozatával úgy döntött, hogy a 
térfigyelő feladatokat (a rendszer által közvetített képek figyelése, az adminisztrációs 
feladatok ellátása, a reagáló egység működtetése) a Budapesti Rendőr-
főkapitányság IX. Kerületi Rendőrkapitánysága a Ferencvárosi Közterület-
felügyelettel közösen lássa el. 
Tekintettel arra, hogy a BRFK IX. Kerületi Rendőr-kapitánysággal, a térfelügyeleti 
rendszer üzemeltetése, a túlszolgálat finanszírozása tárgyában kötött 
együttműködési megállapodás 2012. május 31-én lejár, a 2012. június 1. napjától 
2012. szeptember 30. napjáig terjedő időszakra új szerződést kell kötni. 
A kerületi Rendőrkapitány a 2012. áprilisában levélben tájékoztatott, hogy 2012. 
június 1. napjától 2012. szeptember 30. napjáig terjedő időszakban a térfelügyeleti 
rendszer üzemeltetése során Önkormányzatunknak 19.994.528,- Ft kiadással kell 
számolnia. A képviselő testület 2011. december 7-ei ülésén elfogadott 
386/2011.(XII.07.) számú határozat 2. pontjában felkérte a Polgármestert, hogy a 
2012. évi költségvetésbe a 3350 térfigyelő rendszer működtetése költségvetési soron 
52.248.684 Ft-os keret összeget állítson be, így a térfigyelő feladatok ellátásához 
szükséges forrás a költségvetésben rendelkezésre áll. 
Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
 
Budapest, 2012. április 23. 

 
 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester 

Határozati javaslat: 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a térfelügyeleti rendszer üzemeltetésére, a 
túlszolgálat finanszírozására 2012. június 1. napjától, 2012. szeptember 30. napjáig 
kössön szerződést a BRFK IX. Kerületi rendőrkapitánysággal, 19.994.528,- Ft 
összegben. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 


