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Előteľjesztő : Biźů Csaba Józsefuaĺosi KöáeľĹilet-felügyel et igazgatőja

A képviselő-testĹileti ülés időpontj a:2013.július 17 . sz. napirend

Táľgy: Javaslat józsefváľosi teľeken hangos térfiryelő kameľák kĺhelyezésére.

A napirendet lyWz'ár.t tilésen kell tlírgyalni, a hatźtrozat elfogadásához minősített
szav azattobbsé g szüksé ges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzĺiryi Bĺzottságv é|eméłyezi B
Humánszolgáltatási Bizottságvéleményezi tr
Határ ozati jav as|at a bizottsétg szétmár a:

A Vĺárosgazdálkodási és Pénzüeyi Bizottsáý Humánszolgáltatĺási Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnek az e|őteriesztés mestársv a|ásźtt.

Tisztelt Képvĺselő.testiilet!

I. Előzmények

Józsefuĺáľos onkoľmányzata éwől évre nagy összegeket fordít a keriilet gyeľmekjátszótereinek,
parkjainak fejlesztésére, felújítasaľa és biztonságosabbá tételéľe, figyelemmel a Magyarorczźlg
helyi önkotmźnyzatairól szóló 20||. évi CL)o(XIX. törvény 23. $ (5) bekezdés |. pontjában
megltatáĺozott feladatľa, mely szerint a kerĹileti önkormányzatfe|adatakülönösen: a helyi közutak,
közterek és parkok kezelése, fejlesztése és tizemeltetése.

il. A beterjesztés indokolása

A ráfordított erőforrłísaink azonban felesleges pazar|ássá válnak, ha nem tudjuk a játékok,
paľkbeľendezések ľongálasát megakadályozni, a kitiltetett virágok, növények (fĺák, cserjék) épségét
megóvni. Józsefuaros onkormźnyzata mind külsó páIyazati, mint saját fonásainak jelentős
felhasználásával évról-évre kiemelt Íigyelmet fordít a keľület lakosságának pihenését, a
gyeľmekek szabadidejének biĺonságos eltöltése helyszíneit szo|gá|ő játszóterek és parkok
megújítására, fejlesztésére. Sajnos napjainkban is gyakori az, hogy ezeket a paľkokat, a
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gyeľmekjátékokat nem azok és nem rendeltetésiiknek megfelelő cé|ra, nem az a korosztály
hasznźija, amelynek késztilt, illetve olyan tevékenységet végeznek, amelyeknek nincs helye egy
játszótéren. Ma már _ az évtizedekkel ez e|őtt elegendő módszerrel _ parkőrĺĺkkel nem lęhet
parkjainkat megvédeni. Kizźrćiag human erőforľással nem csak kevésbé hatékony, hanem dľága is
a parkok őrzése, de napjaink mindennapos technikája, némi kiegészítéssel egészen újszenĺ
funkciót, és ezze| je|entőséget kaphat a parkok őrzesőben.

Egy olyan térÍigyelő kamerarendszeľ, amely egy' vagy kétinínyu hangkapcsolattal is rendelkezik,
ennek segítségével egyetlen megfigyelő személy egyszelTe tcibb helyszínen,jelen lehet'' és szóbeli
ťlgye|meztetést, kéľést intézhet az ott éppen valamilyen szabá|ya|arlságot elkövető irlínyába
sokkal hatékonyabban hasznźt|hatő az ĺinkoľmźnyzati vagyon megóvásában, mint az źi|andó
élőeľőt igénybe vevő ellenőrzés. Ennek a szóbeli felszólíĺísnak, amelyet a Józsefuaľosi
Kĺizterület-felügyelet, vagy a Rendőľség képvise|ője tesz, a felhívott eleget fog tenri, ezze|
megszakad, vagy megszűnik a szabźiýalanság, és a környezet szźlmźtta is demonstrálja, hogy
Józsefuaľos a közteľek nem ľendeltetésszeľű hasznáIatźú nem tolerálja.

ilI. Tényállás

Józsefuĺáľos parkjainak, játszótereinek védelme érdekében a térfigyelő kamerarendszer
kiegészíthető ęgy egyiranyu hang kommunikációra képes eszkozzel, amelyet a térťĺgye|ő
k<izpontban lévő kamerakeze|őkozterĹi1et-felĹigyelő/rendőr vęzétel és miĺktjdtet.

Az új digitális téľmegÍigyelő kameľĺĺk tecbnikailag alkalmasak egy-vagy kétiranyu
hangkommunikációra is, amelyet javasolt a központ-kamera relációban alkalmazni.

Aztú kamęraľendszeľ kiépítését elsősorban azokon a tereken, paľkokban, játszőtereken javasolom,
ahol nincs térfigye|ő kameľa, vagy a telepített térfigyelő kamerák nem látjak be a teľület minden
releváns pontját, illetve azokon a játszőtereken ahol gyakoľta megfoľđulnak olyan kiskamaszok,
ťratal felnőttek és akttr széndékukon kívül, vagy szźndékosan tönkľeteszik a gyermekjátékokat.

A kamerĺĺn észlelt rendellęnességĺe reagálva a kamerakezelo a hangosbeszé|óĺ kereszttil sző|itja
fel a személyt az észlelt szabźiyta|anság abbahagyźsźtra, megszĹintetéséľe. Például a kutyát pőraz
nélkiil sétáltató személyt a ,Jtt a Kozterület-felĺig,,elet/Rendőrség! A pulóveres fiatalember veg/e
pórózra a pitbull terrierjét|,, szavakkal felhívja a szabá|yta|ansźę megszĹintetésére, és
felszólításanak eredménytelensége esetén a térľrgyelő kĺizpont a közteľületi gépkocsiző jźlrőrt
küldi a helyszínľe. Közben ismételt felszólítást tesz a hangosbeszélőn kereszti|. Eközben a
helyszínĺe érkező közteľiilet.feliigyelő/rendot játr&, intézkedést kezdeményez a szabálysénővel
szemben, így demonstrálva akornyezetében lévők szétmźtra is, hogy szabálytalankodni lehet, de
nem érdemes.

Az első k<ĺrben javasolt a Losonci téren 2 kamerás, a Gutenberg téren 1 kamerás, a Nap utca és a
Leonaľdo da Vinci utca találkozásźnáIlévő névtelen közterületen (a továbbiakban: ,,Nap''téľ) l
kameľás rendszer kiépítése, meľt a Losonci téren egyáltalán nincs, a Gutenberg téri és ,,Nap'' tér
melletti kameľa nem látja be a játszőtér valamennyi szegletét, és alapvetően a jelenlegi analóg
rendszer nem is alkalmas a hangátvite|tźtmogatásźlra.

A telepítendő kamerĺĺk optikai kábelen kereszttil vezetnék be a térfigye|ó k<izpont külön
munkahelyéľe.

A Józsefuĺírosi Közterület-felügyelet előzetes piackutatása szerint a játszóterek-és parkok
ellenőrzése és őrzés binonságźnak érdekébentervęzett hangátvitelre alkalmas kamera térľlgyelő
kialakításara 4kanerźtravetítetten l0.160,0 e Ft, a hangosítasi rendszeľ l.270'0 e Ft, optikai kábel
és adatźtÝitel kiépítésére 3.810,0 eFt ktiltséggel kell számolni. A téďlgyelő kĺlzpontban a
megfigyelő munkahely és a vezérlés kialakításna |.270'0 e Ft kĺiltséggel kell kalkulá|ni,azza|,



hogy további játszőtéri kameľák kiépítése esetében ez a költség t$ra már nem lép fel, a
kezelőközpont több kamerát is ki tud majd szolgálni.

Kamerahelyek kialakítasa, dómkamera felszerelése vandál-bizos
tokozással, szabotźlzsvédelemmel, oszlopon, vagy konzolon,
eľősaramú ellátas. kommunikációs eszközĺĺk:

2.540.0 e Ftlkamera

Aktív erősítős hangsusaľzó felszerelése oszlopon. vagy konzolon: 3|7.5 e Ft/ kameľa

optikai kábel kiépítése véspontonként: 952.5 e Ft/kameľa

A'tenłezett 4 kamerahely végpont kiépítés összes kiiltsége: 15.240,0 e Ft

Ktizpontĺ Íiryelő szánítőgépes munkaállomás hívóľendszerľe|
elláfua, tiibb napos mozgókép ľiigzítési kapacitással, eryszeľi
kiiltséeet ielent.

1.270.0 eFt.

Osszesen: 16.510.0 e Ft.

A kameľĺĺk iĺzemeltetéséhez kapcsolódó kiadas havi szinten 30. ezer Ft, mely a tisztitás,
aľamdíj, kábelbérlet költsége. Ez2013. évre 3 havi mfüĺidéssel számolva 90. ezer Ft.

Iv. Jogszabályĺ ktirnyezet ĺsmeľtetése

A Képviselő.tęsttilet d<intése a Magyarország helyi ĺinkoľmányzatairő| sző|ő 20||. évi
CL)ooilx. töľvény 23. $ (5) bekezdés 1. pontja, a41. $ (3) bekezdése és a107. $-a alapjan hozza
meg.

v. Diintés taľtalmának ľészletes ĺsmeľtetése

Aze|őzőekben ismeľtetett, önkoľmźnyzati fulajdonban á||őkijnereken - Losoĺczitér, Gutenbeľg
téľ, Nap tér"- hangátvitelre alkalmas terfigye|ő kamerĺĺk kihelyezése 4 kamerahely végpont
kiépítésével, összesen 16.510,0 e Ft összegben. A kameník kozbeszerzéséhez szfüséges e|jźlrást a
Józsefuárosi Köztęrület.feltigyelet folytatja le, és az ijzembe helyezést követően a kameľák
mfüödtetése a Feliigyelet feladata |esz. A fedezet biztosítása érdekében a 2013. évi
költségvetésről szóló tinkoľmányzati rendelet módosítĺísa szfüséges, valamint a KözterĹilet.
feliigyelet ktiltségvetésének módosítása.

vI. A döntés célja' pénzĺiryi hatása

A Nap tér, Losonczi tér és Gutenbergtér a 20|3. évben keľült, kerĹilnek felújítrísra. E három kis
parkban, a megújuló közösségi tereink, a jźltszőtén berendezéseink védelme, Józsefuaĺos
vagyonĺínak megóvása egy új dimenzióba kerülhet, ahol prioľitást kap az azonna|i reagálás
képessége és közösségi tereink védelme. A kamera beszerzési és kiépítési költségének fedezete
önkoľmĺányzati forras _ általanos tartďék e|őirányzat - összesen 16.5l0,0 e Ft összegben. A 2013.
évi mfüödési költségek fedezete a Közteľiilet-felügyelet2013. évi költségvętésben rendelkezésre
á||,20t4. évtől 360 e Ft előzetes kötelezettség vállalĺás sziikséges.

Fentiek a|apjánkérem az a|ábbi ahatározati javaslat elfogadását.
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A Képvĺselő.testület úgy dtint' hory

1. a Losonci téren, a Gutenberg téren, a ,,Nap'' téren hangáwitelre alkalmas térfigyelő
kamerfü kihelyezése cé|jźlra, 4 kameľahely végpont kiépítésére, összesen 16.510,0 e Ft
ö s szeget bizto sít, az źlta|áno s taľtalék eIóir źny zat terhére.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2013.július 1 7.

2. ahatározat |. pontja szerinti kozbeszeruési eljĺĺľás lefolytatásara és kiépítés lebonyolításźra
felkéri a Józsefuĺírosi KozterĹilet.felügyelet igazgatőjźtt, azza|, hogy a kamęriĺk tizembe
helyezését követően azok mfüödtetése aJőzsefvárosi KtizteľĹilet-felügyelet feladata.

Fęlelős: Józsefuaľosi Közterĺilet-felügyel et igazgatőja
Hatáľidő: abeszętzési eljaľás lefolytatása, kihelyezés teljesítési hatrĺrideje 20l3.október 31.

3 . a határ ozat | ..2. pontj ában fo gl altak miatt :

a) u onkoľmĺĺnyzatlrjadás 11107-01 cím mfüĺidési cél és általanos taľtalékon beltil az
általĺános tartalék _ kötelező feladat - e|őirźnyzatáĺő| 16.510,0 e Ft-ot átcsopoľtosít 11108-02
cím _ önként vállalt feladat - finanszírozási felhalmozźlsik'ĺaďásokon belül az irźnyitő szervi
támogatasként folyósított tamogatas kiutalása e|łĺirźnyzatára Józsefuaľosi Közteľület-
feltigyelet támogatasa címén.
b) a Józsefuarosi KöxeľĹilet-felügyelet 30101 cím - önként vállalt feladat _ finanszírozási
fe|ha|mozźlsi bevételeken belül az irźnyítőszervi támogatasként folyósított tźtmogatźts fizetési
szźm|źn történő jóváírás eloirźnyzatźŃ és a beruházźlsikladási előirányzatźlt _ önként vállalt
feladat - 16.510,0 e Ft-tal megemeli hangos térfrgyelő kamerĺík kihelyezése címen.
Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: }Dl3.július 1 7.

c) 20|4. évtől önként vállalt feladatként hatźrozatlan időre előzętes kötelezettséget vállal 360
e Ft összegben a hangos téľfigyelő kamerák iizemeltetéséľe a Közteriilet-feltigyelet
közhatalmi bevételeinek terhére.

4. felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1. és 3. a-b) pontjában foglaltakat a
költségvetésről szóló önkoľmányzati rendelet ktivetkező módosításĺĺnál, a c) pontban
foglaltakat a20|4. évtől a költségvetések készítésénél vegye Íigyelembe.

Felelős : polgĺĺľmester
Hataľidő: a költségvetésľől szóló cinkormźnyzati ľendelet következő módosítasa

A döntés végľehajtását végző szewezeti erység: Józsefoáľosi Kiiztéľůilet.felüryelet,
Varyongazdálkodási és Üzemeltetésĺ Üryo sztáiy, Pénzĺiryi Üryosztály

Budapest, 2013.július 08.

-,ń- BiáI€saba
igazgatő
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