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Képviselő-testület e számár a

Tisztelt Képvĺselő.testĺilet!

I. Tényállás és dtintesek taľtalmának ľészletes Ísmeľtetése:

A téľfigyelő rendszer működésével kapcsolatosan a Képviselő-testĺilet a 22412015. (X.22.) szttmtl
hatźrozatta| döntött azon kö,zterületek kijelöléséről, amelyek képfelvevővel kerülnek megfigyelésre.
Jelenleg Józsefuáros teriiletén a Képviselő-testiilet döntése a|apján t94 db térfigyelő kamera mĺĺködik.
Figyelemmel Magyaľország he|yi tinkoľmányzataiľól sző|ő 20I|. évi CLXXXD(. tiirvény (a
továbbiakban: Mötv.) 23. $ (5) bekezdés 18. pontjában nevesített feladaha, az onkormányzat a
közbiztonság folyamatos javítźsŕt tűzte ki céljául, ezért a rendészeti fe|adatokat ellátó szervekkel
eryiittmíĺködve a költségvetési fomásainak figyelembevételével további eľőfeszítéseket tesz ennek
megvalósítĺása érdekében. Erre tekintettel, a Képviselő-testiilet a 89120|7. (tV.13.) hatfuozatźtban
költségvetési fedezetet biztosított a kerület kiizbiztonsági helyzetének javítĺása érdekében további
kamerłák telepítésére és bekotésére a térfigyelő rendszerbe.

A közteriilet-felügyeletről szćió 1999. évi LX[I. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 7. $.a alapján a
felügyelő az intézkedésével éľintett személyről, az intézkedése vagy az e|járása szempontjából
lényeges környezetről és köriilményről, tźngyró| képfelvételt, hangfelvételt, kép- és hangfetvétett (a
továbbiakban eryiitt: felvétel) készíthet, valamint a felügyelet barki szźmfua nyilvánvalóan észlelhető
módon képfelvevőt helyezhet el, és felvételt készíthet. A Kftv. 7. $ (3) bekezdésében fog|altak szerint:
,l képfelvevő elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megfiglelt ldzteriilet kijelöléséről afeliiglelet
e l őterj e sz té s ére a lłépv i s el ő -t e s tül et dönt.,'
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Előteľjesztő: dľ. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testtileti ülés időpontj a:20L7. jűnius 08. .. sz. napirend

Táryy: Javaslat a téľÍigyelő és közbiztonsági kamerarendszeľľel kapcsolatos döntés mę;hozata|ára

A napirendet nyílt ülésen kell tĺáĺryalni, ahatÁroz'at elfogadásahoz minősítettszavazattöbbség szükséges.
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Előzetes szakmai és lakossági egyeztetések, valamint vizsgálatok soľán megáů|apítźlst nyert, hogy a
további kamerákat célszeriiségi és hatékonysági szempontok alapján az a6a:ai télyszĺnetre érdemes
telepíteni.

l.) il. János Pál páryatér
2.) Keleti Pályaudvar (Thökiily úti parkoló)
3.) Kerepesi ttt 9. (p|azakihajtó)
4.) Kerepesi út 9. (Főtaxi épület oldala)
5.) Kerepesi út 9. (benzinkut)
6.) Hungária körút - Hős u. kereszteződése
7.) SzĄzados út 18. (üzletek kiizi paĺkoló)
8.) Salgótarjáni út - Tiirökbecse u. kereszteződése
9.) Salgótarjáni rit - Hungrária körut kereszteződése
l0.) Tbiliszi tér - Lokomotív u. kereszteződése
l 1.) Golgota út _ Delej u. kereszteződése
l2.) villĺám u. _ Benyovszlry Móric u. kereszteződése
13.) Baross u. l1 l.
14.) Nagyvárad tér (soTE e|méleti tömb előtt)
l5.) Losonci tér (Baross u. IIIla.hazhátsć, Észe)
16.) Molnár Ferenc tér
17.) Szigony u. 15.
18.) Leonaľdo da Vinci köz (Szigony u. l5. ház hátsó része)
19.) Leonardo da Vinci köz (Szigony u.S.hánhátsó része)
20.) Nagy Templom u. - Corvin séŁány kereszteződése
2l.) Futó u. - Corvin sétríny kereszteződése
22.) Káúvintér _ Baross u. kereszteződése
23.) Teleki téľ (piac Népszínhĺáz utcai bejárata)
24.) B|áúhy o. u. - Benyovszky M. u. kereszteződése
25.) Sĺĺľkány u. - Diószegi Sámuel u. kereszteződése

Fentiek alapjĺán jav1s|o1. M 1.) _ 25.) pont szerinti helyszínen telepítendő térfig1ĺe|ő rendszeľ által
megfigyelt terület kii eliilését.

II. A beterjesztés indoka

A Kftv. 7. $-ában foglaltak alapjĺín a megfigjrelt kiiĺeriiletek kijeliilésére vonatkozo dö,ntés
meghozata|aaKépviselő-testtilethatĺískö,rébelrrrtozik.

m. A dłintés célja és pénzüryi haĹása

A döntés cé|1a a hatékony és szabályszerĺĺ működés biĺosítĺásą a kerület közbizonságĺínak további
javítźsa" bíínmegelőzési célok elérése.

A döntés pénmgyihatźsa: Az lijonnan telepítendő kamerfü telepítési költsége 64.000,0 Ft, melyeknek
fedezete a 11401-01 címen rendelkezésre áll. A téďlgyelő rendszeľ várható éves tizemefteíési tbttsege
nagyságrendileg l.200,0 e Ft, meýeknek fedezete 20t7.ben a I|404-0I címen rendelkezés," {ĺ.
2018-tól előzetes kötelezettségvállatás szĺikséges az Íizeme|tetés kiiltségeire, mel5mek fedeznte az
önkoľmányzat saját műkt'dési bevételei és a köżlatalmi bevételek.

IV. Jogszabályi ktiľnyezet

A Képviselő-testiilet hatásköre az Mötv 41. $ (3) bekezdésén, 42. s |7.pontján alapul, figyelemmel a
Kftv. 7. $ (3) bekezdésében megllatározottakra.

Kéremaza|ábbihatźlrozati javaslatelfogadását.

EłrÁnozłTIJAvASLAT
A Képviselő.testĺilet úgy dtint, hogy

1. atérťtg5ĺe|(5 ľendszer bővítése érdekében a következő képfelvevővel megfigyelt közterĺileteket
jelöli ki:



a) II. János Pá|páqatér
b) Keleti Plílyaudvar (Thtiköly úti parkoló)
c) Kerepesi tlt9. (p|źrakihajtó)
d) Kerepesi út 9. (Főtaxi épület oldala)
e) Kerepesi út 9. (benzinkút)
Đ Hungaria körút - Hős u. keľeszteződése
g) Szźuados út 18. (üzletek közi parkoló)
h) Salgótadáni út - Törökbecse u. kereszteződése
Đ Salgótarjáni rit - Hungĺĺria körut kereszteződésej) Tbiliszi tér _ Lokomotív u' kereszteződése
k) Golgota út _ Delej u. keľeszteződése
l) Villám u. _ Benyovszky Móric u. kereszteződése
m) Baross u. 111.
n) Nag1rvárad tér (SoTE elméleti tömb előtt)
o) Losonci tér (Baross u. |ll/a.hazbáLtső rész.e)
p) Molnár Ferenc tér
q) Szigony u. 15.
r) Leonardo da Vinci kiiz (Szigony u.Iĺ.hánhátsó része)s) Leonardo da Vinci köz (Szigony u.S.házhátsó része)
Đ Nagy Templom u. - Corvin séüíny kereszteződése
u) Futó u. - Corvin séüány kereszteződése
v) Kálvin tér _ Baross u. kereszteződése
w) Teleki tér (piac Népszínhrĺz utcai bejárata)
x) Bláthy o. u. - Benyovszky M. u. kereszteződése
y) Sárkány u. - Diószegi Sámuel u. kereszteződése

Felelős: po|gĺármester
Hatláľidő: 20l7. jrinius 08.

2. a) a határozat l. pontjában szereplő kamerfü működéséľe - kötelező feladat _ határozatlaĺ
időre 2018-tól évente 1.200,0 e Ft összegben előzetes kiitelezettséget vállal az önkormányzat
saját műktidési és kiizlratalmi bevételeinek terhére,
b) felkéri a Polgármesteľt, hogy az a) pontban foglaltakat2}|8-tó| atárgyévi költségvetések
készítésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatĺáridő: 20 l 8-tóI a tźrgyévi köItségvetés készítése

A döntés végrehajtásáú végző szelvezeti erység:
Ugyosztály

Budapest, 2017. málus 29.

Ktizteľület-feliigye|eti ÜgyoszÚáty, Pénziigyi

Törvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimĺán Edina
jegĺző

nevében és meebízásábóI
l ł/| -ľ 

^"ĺá* g;,ĺl.|"fut. fu^"ką

dr. MésárEľika
aljegyza


