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Melléklet: 
1. Elhelyezési vázlatok (3 oldal) 

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A Képviselő-testület a 154/2017. (VI.08.) számú, továbbá a 235/2017. (XII. 19.) számú határozat 19. 
pontjában döntött a térfigyelő rendszer bővítése érdekében a képfelvevővel megfigyelt közterületek 
kijelöléséről. 
A tervezett kamera végponttal bővülő rendszer képei a jelenlegi kiértékelő központba kerülnek, 
melyet a meglévő rendszerhez kapcsolódó átviteli hálózat bővítésével biztosítanak. 
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
tulajdonában lévő közterületekre újonnan telepítendő kamera végpontok kialakítását, illetve azok 
villamos energia betáplálás kiépítését a kivitelezésre szerződött MULTI ALARM 
Biztonságtechnikai Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (cégjegyzékszám: 01 10 044636; 
székhely: 1106 Budapest, Fátyolka u. 8.) (továbbiakban MULTI ALARM Zrt.) az alábbi helyszíne-

Sorszám Helyszín Tervezett munkák 

1. 

Corvin sétány 
(Futó utca és Nagy Templom utca 

között) 
Hrsz: 36329 

- új oszlop állítása, a park melletti közvilágítá-
si oszlopsor elrendezését követve, 

- az oszlop a meglévő közvilágítási oszlopnak 
megfelelő színre (RAL7016) színterezve, 

- kamera és antenna telepítése, 
- tápkábel fektetése (-1,5 m nyomvonalon) 
- betáplálási pont kiépítése (önkormányzati 

mért pontból) 

2. 

Corvin sétány 
(Futó utca és Nagy Templom utca 

között) 
Hrsz: 36239 

- új oszlop állítása, a park melletti közvilágítá-
si oszlopsor elrendezését követve, 

- az oszlop a meglévő közvilágítási oszlopnak 
megfelelő színre (RAL7016) színterezve, 

- kamera és antenna telepítése, 
- tápkábel fektetése (-1,5 m nyomvonalon) 
- betáplálási pont kiépítése (önkormányzati 



mért pontból) 

3. 
Rezső tér 

(Telekalakítás után Szenes Iván tér) 
Hrsz: 38689/3 

- új oszlop állítása, a járda melletti közvilágí-
tási oszlopsor elrendezését követve, 

- kamera, antenna és kameraszekrény telepíté-
se az oszlopon, 

- tápkábel kiépítése (-44 ím nyomvonal zöld 
területen) kamera és antenna telepítése. 

A kamera és antenna elhelyezéséhez szükséges oszlop állítás, valamint a kábelfektetés az érintett 
közterületek sűrű közműhálózata miatt csak kézi erős munkavégzéssel tervezett, a közművek 
szakfelügyeletének biztosítása mellett (1. számú melléklet). 

II. A beterjesztés indoka 

Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre. 

III. A döntés célja, pénzügyi hatása 

A térfigyelő rendszer bővítéséhez tartozó eszközök kiépítésének közterületi munkáihoz szükséges a 
tulajdonos Önkormányzat hozzájárulása. 

A tulajdonosi döntésnek Önkormányzatunkat érintő pénzügyi hatása nincs. 

IV. Jogszabályi környezet 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköre Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII. 13.) 
önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés e) pontján alapul. 

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja a MUL-
TI ALARM Biztonságtechnikai Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrí. (cégjegyzékszám: 01 10 
044636; székhely: 1106 Budapest, Fátyolka u. 8.) által tervezett, a Budapest VIII. kerületi térfigyelő 
rendszer bővítéséhez szükséges közterületi munkák elvégzéséhez, az alábbi feltételekkel és kiköté-
sekkel, az alábbi helyszíneken és munkálatokra: 

Sorszám Helyszín Tervezett munkák 

1. 

Corvin sétány 
(Futó utca és Nagy Templom utca 

között) 
Hrsz: 36329 

- új oszlop állítása, a park melletti közvilágítá-
si oszlopsor elrendezését követve, 

- az oszlop a meglévő közvilágítási oszlopnak 
megfelelő színre (RAL7016) színterezve, 

- kamera és antenna telepítése, 
- tápkábel fektetése (-1,5 m nyomvonalon) 
- betáplálási pont kiépítése (önkormányzati 

mért pontból) 

2. 

Corvin sétány 
(Futó utca és Nagy Templom utca 

között) 
Hrsz: 36239 

- új oszlop állítása, a park melletti közvilágítá-
si oszlopsor elrendezését követve, 

- az oszlop a meglévő közvilágítási oszlopnak 
megfelelő színre (RAL7016) színterezve, 

- kamera és antenna telepítése, 
- tápkábel fektetése (—1,5 m nyomvonalon) 
- betáplálási pont kiépítése (önkormányzati 

mért pontból) 
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a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

- új oszlop állítása, a járda melletti közvilágí-
Rezső tér o s z ^°P s o r elrendezését követve, 

3. (Telekalakítás után Szenes Iván tér) " kamera, antenna és kameraszekrény telepíté-
Hrsz: 38689/3 se az oszlopon, 

- tápkábel kiépítése (-44 fm nyomvonal zöld 
területen) kamera és antenna telepítése. 

jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges 
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól, 

a beruházónak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást 
a vonatkozó rendelet (19/1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a 
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály 
Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be 
kell tartani, 

kötelezi a kivitelezőt a bontással érintett közterület burkolatának megfelelő minőségben tör-
ténő helyreállítására, melyre a beruházó/kivitelező közösen 5 év garanciát vállal, 

az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát írásban 
értesíteni, 

jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak ma-
radéktalan betartásával, 2018. december 31-ig érvényes. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. június 04. 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára 
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon 

Budapest, 2018. május 29. 

dr. Hencz Adrienn 
ügyosztályvezető 
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2. számú melléklet 

118. kamera: Corvin sétány 3. 

118-as kamerahelyszín 
alépítmény szakasz és betáplálási pont 

\ 



3. számú melléklet 


