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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
 
A Képviselő-testület (továbbiakban: Testület) a 2014. évi költségvetés tárgyalásakor döntött arról, hogy bruttó 20 
millió Ft-ot különít el a térfelügyeleti rendszer idei bővítésére. Évről-évre jogos igényként jelentkezik, a lakosság, 
a Ferencvárosi Önkormányzat vezetése, a közbiztonságért felelős szervezetek, valamint az önkormányzati 
képviselők részéről a térfelügyeleti rendszer fejlesztése. A lakosság szubjektív biztonság érzetét nagymértékben 
erősíti a kamera rendszer. Statisztikailag is kimutatható, hogy ahol megfelelő rendszer működik, ott 
nagymértékben csökken a közterületi bűncselekmények, valamint a szabálysértések, szabályszegések száma. A 
három éve tartó tudatos fejlesztés eredményeként Ferencváros lakott területének 60 %-át fedi le a jelenlegi 
térfelügyeleti kamera rendszer. 
 
Az idei évben az eddigieknél is több lehetőség adódik a rendszer további fejlesztésére. Az egyik a József Attila 
Terven (JAT) belül a Gát utca és környékén 5 kamera telepítése, amely várhatóan az év végéig integrálásra 
kerül.  
A másik, a Belügyminisztérium 2014. április 24-i beadási határidővel írt ki 1.5 milliárd Ft összértékben egy 
pályázatot az önkormányzatok számára térfelügyeleti rendszerek fejlesztésére. A fő szempont a bűnügyileg 
fertőzött területek kamerákkal való ellátása. A Rendőrkapitány Úrral történő egyeztetés után a Belső-Ferencváros 
kamerákkal történő lefedésére, ezen belül kiemelten a Lónyay u. – Ráday utca és környékére, valamint a József 
Attila Lakótelep azon területeinek kamerákkal való ellátására - mely területeket érdemes bekamerázni, mert nem 
takarja el a növényzet - nyújtottuk be a pályázatunkat. A pályázat 42 helyszínt tartalmaz, teljesen lefedve a 
kerület ezen két részét. 
A harmadik lehetőség a mára már hagyománnyá váló saját fejlesztés. Mivel a pályázatot a Belső-Ferencváros, 
valamint a József Attila Lakótelep területén létesítendő kamerákra nyújtottuk be, ezért az idei saját 
költségvetésből megvalósítandó fejlesztésnél a Középső-Ferencvárosra koncentráltuk. A fejlesztést előkészítő 
csoport az alábbi 12 helyszínt javasolja kamerákkal ellátni:  
 

1. Ferenc krt. – Mester utca kereszteződése 
2. Balázs Béla utca – Viola utca kereszteződése 
3. Balázs Béla utca – Sobieski utca kereszteződése 
4. Mester utca – Viola utca kereszteződése 
5. Vendel utca – Márton utca kereszteződése 
6. Vaskapu utca – Ipar utca kereszteződése 
7. Vaskapu utca – Likőr utca kereszteződése (áthelyezés) 
8. Vaskapu utca – Drégely utca kereszteződése 
9. Vaskapu utca – Tóth Kálmán utca kereszteződése 
10. Nagyvárad tér (Vágóhíd utca – Gyáli út kereszteződése) 
11. Hídépítő utca (Vizirendészet épületére) 
12. Soroksári út szerviz útja (szemben az Illatos úttal) 

 
A fejlesztés megvalósítása érdekében közbeszerzési eljárás lefolytatására van szükség. A közbeszerzési eljárás 
2014. május 26.-val kerül kiírásra.  A kiírás pénzügyi fedezete, bruttó 20.000.000 Ft a 2014. évi költségvetésben 
tervezve van. 
 
Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati 
javaslatokat elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Budapest, 2014. április 25. 

 
 

dr. Bácskai János s.k. 
       polgármester 

 



Határozati javaslatok 

 
1.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja 
12 új térfigyelő kamera telepítését, melyek telepítési helyszíneit az alábbiakban határozza meg: 
 

1. Ferenc krt. – Mester utca kereszteződése 
2. Balázs Béla utca – Viola utca kereszteződése 
3. Balázs Béla utca – Sobieski utca kereszteződése 
4. Mester utca – Viola utca kereszteződése 
5. Vendel utca – Márton utca kereszteződése 
6. Vaskapu utca – Ipar utca kereszteződése 
7. Vaskapu utca – Likőr utca kereszteződése (áthelyezés) 
8. Vaskapu utca – Drégely utca kereszteződése 
9. Vaskapu utca – Tóth Kálmán utca kereszteződése 
10. Nagyvárad tér (Vágóhíd utca – Gyáli út kereszteződése) 
11. Hídépítő utca (Vizirendészet épületére) 
12. Soroksári út szerviz útja (szemben az Illatos úttal) 

 
Határidő: 2014.05.15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
2.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az új 
térfigyelő kamerák telepítésének költségeit a 2014. évi költségvetés 5033 sor terhére biztosítja. 
Határidő: 2013.05.15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
3.) Felkéri a polgármester urat, hogy a kamerák beszerzése és telepítése érdekében a szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
Határidő: 2013.10.01. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 


