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Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 

 

 
A VVKB 179/2012. (V.16.) sz. határozatának 2. pontjában úgy döntött, hogy „felkéri a Polgármester urat, hogy 
1 db térfigyelő kamera a Bakáts tér Tompa utcai torkolatánál történő kihelyezésére és működtetésére kérjen 
be árajánlatokat és azokat döntés céljából terjessze a bizottság elé. Ennek fedezetét a 3203-as költségvetési 
sor biztosítja.” 
 
A döntést követően kezdődött meg a térfelügyeleti rendszer bővítésére vonatkozó javaslat kidolgozása, amely 
során megállapítható volt, hogy az eljárás várható összeghatára meghaladja a közbeszerzési értékhatárt. Az 
egybeszámítási kötelezettség – valamint technológiai és műszaki okok - miatt indokolt a fenti egy db kamera 
egy eljárásban történő telepítése a bővítéssel érintett kamerákkal.  
 
A Képviselő-testület a 2012. 07. 10-i ülésén tárgyalta a térfelügyeleti rendszer bővítésére vonatkozó javaslatot, 
és a 279/2012. (VII.10.)  sz. határozatában döntött a bővítés mértékéről, a kamerahelyszínekről, valamint az 5. 
pontban felkérte Polgármester urat, hogy a kamerák beszerzése és telepítése érdekében a szükséges 
intézkedéseket tegye meg.  
 
Fentiekre tekintettel javaslom, hogy a Bizottság a fent hivatkozott határozatát módosítsa, oly módon, hogy 
kérje fel Polgármester urat, hogy a kamera beszerzéséről a Képviselő-testület 279/2012.(VII.10.) sz. 
határozata alapján lefolytatandó beszerzési eljárásban gondoskodjon.  
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, és az alábbi határozati javaslat elfogadására. 

 
 
Budapest, 2012. augusztus 30. 

Martos Dániel s.k. 
VVKB elnök 

 
 
Határozati javaslat:  
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a 179/2012. (V.16.) sz. határozatának 
2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 
„A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármester urat, hogy 1 db 
térfigyelő kamera beszerzéséről, és a Bakáts tér Tompa utcai torkolatánál történő kihelyezéséről és 
működtetéséről a Képviselő-testület 279/2012.(VII.10.) sz. határozata alapján lefolytatandó beszerzési 
eljárásban gondoskodjon.  
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az eljárás során kialakult beszerzési 
költség egy kamerára jutó értékének fedezetét a 3203. „Városfejlesztés, üzemeltetés és közbiztonság” 
költségvetési sorról biztosítja.” 
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