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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Képviselő-testület (továbbiakban: Testület) a 279/2012. (VII.10.) számú határozatával 
döntött a térfelügyeleti rendszer bővítéséről. A fejlesztést előkészítő csoport 18 lehetséges 
helyszínt javasolt. A Testület döntése értelmében a fejlesztést két ütemben valósult volna 
meg, az első ütemben 27 kamerából álló rendszert 9 kamerával kívánta bővíteni. Képviselői 
indítványra a Bakáts tér - Tompa utca kereszteződésében 1 kamera pluszként került be a 
helyszínek közé. 
 
A Testület 2012. október 4-i ülésén a 407/2012. (X. 04.) számú határozatával módosította az 
első ütembe tervezett kamerahelyszíneket, amiatt, hogy az elfogadott helyszínek közül a Gát 
utca – Thaly Kálmán utca -, valamint a Gát utca – Márton utca kereszteződésekbe tervezett 
kamerák szerepeltek a József Attila Terv I. ütemében. A József Attila Terv nyert a pályázaton 
(a JAT-on belül 5 térfelügyeleti kamera telepítése szerepel), így ez a két helyszín végleg 
kikerül a Ferencvárosi Önkormányzat által finanszírozott telepítési helyszínek közül. A 
Testület döntése értelmében a fent említett helyszínek helyett a József Attila Lakótelepen két 
helyszín került be az első ütembe. A Testület által első ütemben elfogadott kamerahelyszínek 
az alábbiak: 
 

1. Ferenc tér  
2. Markusovszky park  
3. Tinódi park  
4. Tűzoltó utca –Liliom utca kereszteződés  
5. Drégely utca – Mester utca kereszteződés 
6. Tűzoltó utca szemben a Salkaházy Sára parkkal 
7. Üllői út 169. (a Pöttyös utcai metrófelszín közelében lévő átjáró) 
8. Napfény utca – Lobogó utca kereszteződés 
9. Epreserdő utca – Csengettyű utca kereszteződés 
10. Bakáts tér – Tompa utca kereszteződés 

 
A Testület döntött arról is, hogy a jelenleg nem működő, az Aszódi Lakótelepen kiépítésre 
került, a Fővárosi Önkormányzat által finanszírozott 5 kamera is része legyen rendszernek. A 
Fővárosi Közgyűlés döntése értelmében ingyenesen átadta a Ferencvárosi Önkormányzatnak 
működtetésre, a felmerülő költségek folyamatos fizetése mellett (a Testület a 489/2012. 
(XII.06.) számú határozatának 3. pontjában döntött a költségek átvállalásáról). 
 
A fenti kritériumok alapján, valamint a teljes rendszer üzemeltetésére és karbantartására 2012. 
december 7-én a nyílt közbeszerzési eljárás került kiírásra. A közbeszerzési eljárás 
lefolytatásra került. A beérkezett ajánlatok alapján az eljárás érvényes, de eredménytelen 
minősítéssel zárult le. Az eljárással, és az eredménnyel szemben semelyik érintett cég nem élt 
jogorvoslati lehetőséggel. 
 
Az eljárás eredménytelensége miatt új közbeszerzési eljárás lefolytatására van szükség. 
 
Az új közbeszerzési eljárást 2013. március 1.-vel kerül kiírásra úgy, hogy az eredeti 
elképzelés szerinti, a szeptemberre tervezett II. ütemben megvalósításra kerülő 9 kamerás 
bővítést előre hozzuk. Az új közbeszerzési kiírás 19 kamera beszerzését, telepítését, az Aszódi 
Lakótelep 5 kamerájának átkötését, valamint 51 kamera 2 éves üzemeltetését és karbantartását 
fogja tartalmazni.  



Az előkészítő bizottság által javasolt, valamint a Testület által elfogadott II. ütemben tervezett 
helyszínek a következők: 

1. Berzenczey utca – Mester utca kereszteződése 
2. Páva utca – Tompa utca kereszteződése 
3. Angyal utca – Tompa utca kereszteződése 
4. Imre utca – Erkel utca kereszteződése 
5. Lónyay utca – Gönczi Pál utca kereszteződése 
6. Lónyay utca – Mátyás utca kereszteződése 
7. Lónyay utca – Kinizsi utca kereszteződése 
8. Bakáts tér – Ráday utca kereszteződése 
9. Csarnok tér – Sóház utca kereszteződése 

 
A kiírás pénzügyi fedezete biztosítva van az alábbiak szerint: 

• nettó 20.600.000 Ft a 2012. év költségvetéséből maradványként áthozva 
• nettó 13.000.000 Ft a 2013. évi költségvetésben tervezve van 

 
A két ütem összevonását az is indokolja, hogy az I. ütem megismételt közbeszerzési eljárás 
várható befejezési ideje, valamint a II. ütem tervezet közbeszerzési eljárás kiírása között két 
hónap lenne csak az időkülönbség, valamint a II. ütem befejezésének várható időpontja 2013. 
december közepére esne. Amennyiben a két ütemet összevonjuk, akkor várhatóan 2013. július 
1-én, 51 kamerából fog állni a térfelügyeleti rendszer. 
 
Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az 
alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
 
Budapest, 2013. február 8. 

 
 
 

dr. Bácskai János s.k. 
       polgármester 

 



Határozati javaslatok 

1.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a 279/2012. (VII. 10.) számú határozatát visszavonja. 
 
Határidő: 2013. 02.14. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
2.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy jóváhagyja 19 új térfigyelő kamera 1 ütemben történő telepítését, melyek telepítési 
helyszíneit az alábbiakban határozza meg: 
 

1.   Ferenc tér  
2. Markusovszky park  
3. Tinódi park  
4. Tűzoltó utca –Liliom utca kereszteződése  
5. Drégely utca – Mester utca kereszteződése 
6. Tűzoltó utca szemben a Salkaházy Sára parkkal 
7.  Üllői út 169. (a Pöttyös utcai metrófelszín közelében lévő átjáró) 
8.  Napfény utca – Lobogó utca kereszteződése 
9.  Epreserdő utca – Csengettyű utca kereszteződése 
10.  Bakáts tér – Tompa utca kereszteződése 
11. Berzenczey utca – Mester utca kereszteződése 
12. Páva utca – Tompa utca kereszteződése 
13. Angyal utca – Tompa utca kereszteződése 
14. Imre utca – Erkel utca kereszteződése 
15. Lónyay utca – Gönczi Pál utca kereszteződése 
16. Lónyay utca – Mátyás utca kereszteződése 
17. Lónyay utca – Kinizsi utca kereszteződése 
18. Bakáts tér – Ráday utca kereszteződése 
19. Csarnok tér – Sóház utca kereszteződése 

 
Határidő: 2013.02.14. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
3.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy az új térfigyelő kamerák telepítésének költségeit a 2013. évi költségvetés 5033 sor 
és a 2012. évi áthúzódó maradvány terhére biztosítja. 
Határidő: 2013.02.14. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
4.) Felkéri Polgármester Urat, hogy a 2012. évi zárszámadásról szóló rendelet előkészítésekor 
a 3. pont szerinti maradványra vonatkozó döntést vegye figyelembe. 
Határidő: zárszámadás elfogadása 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
5.) Felkéri a polgármester urat, hogy a kamerák beszerzése és telepítése érdekében a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: 2013.07.01. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 


