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Tisztelt Y árosgazdálkodási és Pénziigyĺ Bizottság!

I. TényáI|ás és a döntés tarta|mának ľészletes ismertetése
A térfigyelő rendszer miĺködésével kapcsolatosan a Képviselő-testtilet a 2f4l20I5. (X.22.) szálmű határozatta|
döntött a köZteľtiletek kijelöléséről. A 20|6' évi költségvetésľől szóló 112016. (II.04.) önkormányzati rendelet
költségvetési fedezetet biztosított a MAV te|epkozbiztonsági helyzetének javitása érdekében további 4 kame-
ľa telepítéséľe és bekĺjtésére a térľrgyelő rendszerbe.
Előzetes szakmai és lakossági egyeztetések, valamint vizsgálatok nyomán a térfigyelő rendszeľ bővítése kap.
csán a Képviselő-testtilet a 14612016. (VI.02.) számű határozatábaĺ döntĺjtt a közterületi megťlgyelés alábbi
területekĺe töľténő kiterj esĺéséről:

a) Szemafor utca - Tbiliszi tér keľeszteződésében
b) Hungária körút _ Tbiliszi térkereszteződésében
c) Salgótarjáni ntca7 ' szźmnál
d) Salgótarjáni utca - Szemafoľ utca kereszteződésében

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat (a továbbiakban: onkormányzat) szerződést
kötött a MULTIALARM Biztonságtechnikai Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltatő Zrt.-ve| (cégegyzékszám:
01 10 044636; székhely: 1106 Budapest, Fátyolka u. 8.) (a továbbiakban MULTIALARM Zrt.)térťlgye|ő
rendszer vÁv telepi bővítésének kivitelezésére.
A tervezett 4 kameravégponttal bóvülő rendszeľ adatai a jelenleg üzemelő kiétékelő központba keľülnek,
melyet a korábbi ľendszerhez kapcsolódó átviteli hźÄőzat biĺosít. A kameravégpontok kiépítése az a|ábbiköz-
teriileteket éľinti:

o Szemafoľ utca 4. szám e|őtt(hrsz: 38818/39)
új oszlop źl|itása
kameľa és antenna telepítése
tápkábel fektetés (nyomvonalhossz: 7,I m)

o Hungária konit Szemafor utca kereszteződése (hľsz: 3 88 1 8i39)
új oszlop źi|ítása
kamera és antenna telepítése
tźqktlbe| fektetés (nyomvonalhossz: 65,f m)

. Salgótaťźtniutca7. szám előtt (hrsz: 38836/2)
új oszlop á||itása
kamera és antenna telepítése
tápkábel fektetés (nyomvonalhossz: 195,3 m)
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o Salgótať áni ltca |5. szźtm előtt (hrsz: 38836ĺ2)
új oszlop ä||itása
kamera és antenna telepítése
tápkábel fektetés (nyomvonalhossz: 33,5 m)

o Salgótaťáni utca 9. szám (hrsz: 38836/7)
villamos betáplálás vételezés
tápkábel fektetés

A térfigyelő ľendszer bővítésének kĺjzterületi munkálatainak elvégzéséhez MULTIALARM ZÍt. kéÍi az on.
korm ányzat tulaj dono s i hozzź! źtu|ását ( l . számű me l léklet).

A beny.újtott kiviteli tervdokumentáció tarta|mazza kamerák elhelyezését és villamos energia e||źńásät (2' szá-
mú melléklet).

A kamera oszlop állítással, valamint kábelfektetéssel érintett teri.ileten lévő közmiihá|őzatra tekintettel csak
kézi ftjldmunkával tervezik a kábelfektetést, a közmúvek szakfelĺigyeletének biaosítása mellett.

A kérelemben, illetve a munkálatokkal éľintett kĺjzterületek az Önkormányzat tulajdonában állnak, így az en.
gedélyezéshez szükséges a tulajdonos Onkormány zat hozzäjátru|äsa.

u. A beteľjesztés indoka

Az előterjesztés tátrgyában a döntés meghozata|a a Tisztelt Bizottság hatásköre.

m. A döntés célja' pénzügyi hatása

Az építési és vezetékjogi engedélyezéshez, illetve a kĺjzterületi kivitelezések megindításźthoz szükséges a
tulaj donos onkoľmány zat hozzájáru|ása.

A tulajdonosi döntésnek onkormány zatunkat érintő pénzü gyi hatásanincs.

Iv. Jogszabályi ktiľnyezet

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköre a Budapest Józsefuárosi onkormányzatvagyonźrő| és a

vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66lf0|f. (KI.l3.) önkormányzati rendelet 17. $ (1)

bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtilet
és Szeľvei Szeľvezeti és Működési Szabźllyzatárő| sző|ő 36/2014. (xI.06.) önkormányzati rendelet 7.

mellékletének 1.4.5. pontján alapul.

Fentiekalapjánkéľemaza|ábbihatźlrozati javaslatelfogadását.

Határozatijavaslat

A Városgazdálkodási és Pénztigyi bizottság rigy dönt, hogy tulajdonosihozzájárulását adja a MULTIALARM
Biztonságtechnikai Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgá|tatő Zrt. (cégsegyzékszám: 01 |0 044636; székhely:
1l06 Budapest, Fátyolka u. 8.) részére, a Budapest VIII. keriilet, MAV te|epközbiztonsági helyzetének javitá-

sa érdekében további 4 kameta- benyújtott teľvek szeľinti _ telepítéséhez és a téľfigyelő rendszeľbe kötésével
járó közterületi munkák elvégzéséhez, az a|ttbbi feltételękkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a kivitelezőt nem mentesíti az épitéshez sziikséges egyéb szakha-
tósági és hatósági engedélyek beszeľzése alól,

b. a kivite|ezőnek a kozűtkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzéĘárulást a vonatkoző
rendelet (I9l1994. (V.31.) KI{VM ľendelet) szerinti mellékletek csatolásával a Budapest Fővá-
ros VIII. keriilet Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától előzetesen
meg kell kéľni, és az abban foglaltakat maľadéktalanul be kell tartani,

c' kötelezi a kivitelezőt az érintettteľületek megfelelő minőségben történő helyreállítására, melyre
akivite|ező közösen 5 év saranciźLtvá]'|a|:
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oA bontással érintett aszfa|tburkolatu tltpźiyźltaza|ábbi rétegľenddel kell helyreállítani szerke-
zeti rétegenk ént f0-f0 cm átlapolással:

- 4 cm vtg. ACll jelű hengerelt aszfaltbeton kopóľéteg
_ 7 cmvtg. ACl1 jelű hengerelt aszfaltbeton kötőréteg
_ 20 cmvtg C8/10-3f/F stabi|izźtlt útalap

- 20 cmvtg. homokos kavios ágyazatTrq95Yo (más anyaggal nem helyettesíthető)

oA bontással éľintett aszfa|tburkolatujáľdźttaza|ábbirétegrenddel kell helyreá||itani szerkezeti
rétegenként 20-20 cm átlapolással:

- 3cm vtg. MA-4 öntött sétányaszfa|t (teljes szélességben)
_ l5 cm vtg C8/10-3flF stabi|izátlt útalap

- 15 cm vtg. homokos kavics ágyazatTrq9í%o (más anyaggal nem helyettesíthető)

o A zöldterület helyreállítasakor a zĺjldterület részétképező, károsodott (kiteľmelt, szennyez
dött, illetve elszállított) teľmőtalaj pótlását _ I. osztályú termőftjld visszatĺiltésével - kell elvé.
gezni2D cm mélységig

d. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészĺiltéről a közteľület tulajdonosát írásban ér.
tesíteni,

e. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok előíľásainak mara-

déktalan betaľtásával, a döntés napjától szźtmitoÍt 1 évig érvényes.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2016. szeptember If.

A döntés végľehajtását végző szervezęti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

A lakosság széles köľét érintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, f016. szeptember 08.
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MULT! AIÁRM BIZToNSÁGTECHN:IIŁĄI FEJLESZTÖ' KERESKEDELMI És sŻtLÖÁLTATl ZRT.
Adószám:

1t365073-?-4f

dľ. Galambos Eszteľ
tigyo sztalyve zető ĺ é szér e

Tźľgy:

T[laj dono si hazzájátľulĺĹs kérelmek a Buđapest \TII. keľĺilet teľťĺIetén
íizemelő térfigyelő ľenđszeľ bővítéséhez a MÁV telep területén

Tisztelt Ugyosztályvezető Asszony !

A Multi Alarm Zrt. szerzőđést kötött Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuaros onkoľmányzatáva| a
keľiileti térťrgyelő ľendszer MÁV telepi bővítésénęk kivitelezésére, melyhez sziikséges a tulajđonosi
eĺgedélyek bęszerzése.

AtervezetĽ 4 kameĺavégponttď bővülő ľenđszer adatai ajelenleg ĺizemelő kiéľtékelő kö4pontba kerĺ.ilnek,
melyet a korábbi ręnđszerhęz kapcsoiódó átviteli htlózatbjńosít.

Az újonnan telepítenđő kameravégpontok közüI az a|ábbiakonkonnanyzati tęĺiiletre esnek, ill. a
tźpvételezé:sipont onkoľmányzatl ťulajđonbaĺ van', ezértkérJijk, hogy az aĺábbi munkákra ađja meg
tulajđonosi -, valamint ahol sztikséges, a közútkezetői hozzájáĺvlasál.

Központi ügyinteés:
7630 P€ą Basmlom út 33'

Tel: 7Ż/ 5|3.1 | 0 fu:1u 5 13.|13
prcs@multialam.hu

Srekhely:
l ! 06 Budapst Fátyolka u. 8.

Tel.: l/666-2160 fzx: 1i666-2180
budapst@multíalam.hu
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