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Tisztelt Képvĺselő.testĺilet!

20l2-ben a Magdolna Ne8Yed Progľam II. keretéb en, 90%o-os Európai Uniós támogatásfe|hasznáIásával' biztonsági kameraľendszeľek telepítésére került soľ 16tarab ijnkormźnyzati
fulajdonban lévő lakóéptiletben.

A telepítés helyszínei: Bauer Sándor utca 4., Dankó utca 7,,Dankó utca |6.,Dankó utca2O.,Dankó utca 30., Dankó utca 33lA., Dobozi utca 17., DoĹozi utca 19., Kaľácsony Sándor utca22.' Kisfuvaľos utca 8., Lujza utca I4., Magdálna utca 44., Nagyfuvaros utca 2/B.,Szeľdahelyi utca 72., Szerdahelyi utca 1 3', Szigetřĺĺľ i utca 4.
Minden épületben hlírom-hĺĺrom kamera keľült elhelyezésre. Kettő kameľa a kapualjban(melyekbő| egy a kapualj végén van a kapuľa lrányítła, egy a kapu felett helyezkeđik el akapualj belseje, és az udvaľ irźnyábairarlyiivą) a l'aľmaaĺt řä'o"'u'p.ĺĺ';Ĺil*U végén vanés az udvaľ irányáhanéz.
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Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgríľmester

A képviselcĺ-testületi ülés idöpontj a:20t3.május 08.

Tárgy: Javaslat a Magdolna Negyed
kameľaľendszeľ továbbÍ műkiidtetéséľe

Pľogram II. keľetében 16 épütetbe te|epített

A napirendet nyílt iilésen kell tĺáľgyalni, a döntés elfogadásához minős ített szavazattöbbségsziikséges.
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Bizottság javasolja a Képviselő-

Váľos gazdálko dási és Pénzüg5,'i Bĺzottság v é|emény ezi
Humánszolgáltatásĺ Blzottsáryvéleményezi

A Városgazdálkodási és



Kivételt képez a Lujza ltca |4. szźlm a|atti,,Rendőrház'', ahol a hĺĺrom kameľán kívül az
utcafronton a homlokzat két végén is található egy-egy kameľa, melyek az utca e|otti
jźlrdaszakaszra fükuszálnak. További kivétel a Dankó utca}}. szźlm a|atti lakóépület, melyen
plusz egy kamera van felszerelve az épi|ethátső tí)zfa|áta, ami a Dankó utca 18. szám a|atti
sportudvart látja270 fokos szögben, illetve ráirányítható a Dankó utca 16. sz. a|atĺi épületre
teljes hosszában.

A képviselő-tęstĹilęt a366l20t0. (IX.22.) széĺműhatźror,atá|.lan előzetes kŕĺtelezetÍséget vá|lalt
a kameľa ľendszer múkĺjdtetésére l0 évre a Józsefuaros Köztisztaságáéľt és Kĺjzbiĺonságaért
Szolgáltató Kft-t tizemeltetésében. A Kft végelszámolásáva| a feladat a Józsefuiírosi
Köztertilet-felügyelethez keľült.

A kamerarendszeľ csak akkoľ rogzit, ha mozgást észlel (pl. valaki belép a kapun), i1y a
felvétel időtaľtamától fiiggően, akétr több hónapig is képes az ađatok törlése, felülírása nélkül
rcgziteni. A rilgzitett infoľmációk felülírása, kvźzi ttjrlése ennek megfelelően tĺiľténik. A
kameriĺk á|tal rogzitett felvételeket jelen|eg kiznő|ag a rendőrség, illetve a Józsefuárosi
KđzteľĹilet-felügyelet tekintheti meg oly módon, hogy azérintett htnakban elhelyezett szerveľ
merevlemezének adatait a helyszínen mobil infoľmatikai eszközre lementik.

A felvételek megtekintéséľe akkor keľül sor, ha a ľendőrség vagy a közeľület-felügyelet
részére az adott épületben bekövetkezett eseményről (kaľ, bűncselekmény stb.) bejelentés
éľkezik. A szerverek a telepítési helyszíneken femszekľényben keľĹiltek beépítésľe, melyek a
mechanikai védelmen tti szabotźzs elleni védelemmel is ellátottak. Ez azt jelent, hogy
illetéktelen behatolás, illetve rongálási kísérlet esetén a helyszíĺen riasztanak.

A lakóépiiletek közbiaonságanak javítźsźttatelepített kamerák mfüödőképesek, de nem részei
az önkoľmányzati térťrgyelő rendszeľnek. Ezért a valós időben tĺiľténő felvételek
megÍigyelése, ellenőrzése nem biaosított. A kiépített egység tarta|maz opcionálisan
váiaszthatő szolgá|tatźlsokat, melyek megfelelő távközlési vonalak ľendelkezésre állása esetén
lehetővé teszik a valós idejű képátvitelt a keľiileti téľmegfigye|ést végző objektumba, illetve
az adattźnoló ľendszer biĺonságát is tovább fokozhatj ák, ha a szerver szekĺénynél észlelt
riasztást (idegenbehatolást, rongálást) észlel ésaztazonna|továbbítani tudja.

Az Euľópai Uniós támogatás igénybevételével az onkoľmźnyzat kcjtelezettséget vtĺI|a|t a
kameľarendszerek tizemeltetésére, melynek további biztosításźthoz szfüséges a rendszer
továbbfejlesztése, mely a következő opcionális lehetőségeket kíná|ja:

1. A rendszer további működtetéséhez elengedhetetlen a hozzá tartoző ľiasztóľendszeľ
távfelüryeletĺ ľendszerbe ttiľténő integrálálsa. A kamera rendszeľek kĺizponti szekrényét és
magát a kameľákat minden helyszínen egy paját riasztórendszer védi. Amennyiben a
ľiasztórendszer a]<tivá|ásra kerül _ és a távfelügyeleti integľálás megvalósul _ je|zéseit ery
rádiós áńje|ző egység segítségével a térÍirye|ő kiizpontban érzékelni lehet. Ezt étzéke|ve a
Kĺizteľület-felügyelet pĺĺľ percen belül a helyszínre ki tud vonulni és intézkedni tud. Ezá|tal
lehet megvalósítani, hogy a rendszer és a kamerek' á|ta| rcgzített felvételek védve legyenek.
Ennek eryszerĺ telepítési költsége 633.600,.Ft+ ÄÍa.

2. Akamerarendszeľ á|ta| rögzitett képek fĺryelésére tĺĺbb opció áll ľendelkezésre..

a) A kameľarendszeľ ,,ofÍline,, módban műkiidik, képeinek nĺncs átje|zése a téľfigyelő
kłizpontba. Ebben az esetben a kameľa képei csak a helyszínen keľĺĺlnek ľiigzítésľe, és
amennyiben ľiasztás töľténĺk' a helyszínen utólag kell a felvételeket kimenteni. A
felvételek mentését és a rendőľségnek, valamint a Józsefuaľosi Közteriiletnek történő źLtadźLsát

egy a feladat végzésére adatvédelmi szempontból jogosult cég végzi, melynek becsůilt



ktĺltsége alkalmanként 7.500,.Ft + Afa. A kciltségek tervezésénél 30 adatmentési alkalmat
vet|Ĺink alapul.

b) A kamerarendszeľ képeĺ átje|zése keľiilnek a téľÍigyelő kiizpontba. Ebben az esetben a
kamerák képeit nem figyelik a központban, csak riasztás esetén a mentés és a visszakeľesés
tĺjrténik ott. A kameľaľendszereket interneten keresztül lehet a központba bekĺjtni, me|y áIta|
mind a 16 épület központi szekĺényéhez szfüségęs egy internet szo|gtitatást biztosítani. Eĺ
egy internet szolgáltatótól kell megrendelni. A kdzpontba egy szźlmítőgép telepítése is
sziikséges a mentési és visszakeresési feladatok el|túására. Ebben az esetben a telepítés
egyszer felmeriilő kiiltsége 240.000,-Ft + Afa továbbá az inteľnet kapcsolat havi kiiltsége
160.000'.Ft (16 * 10.000) mely minden évben _ ha a telepítés egyszeri kĺiltségét nem
vesszfü figyelembe _ cisszesen I.920.000,-Ft koltséget jelent

c) A kameľaľendszeľ képei átje|zésre keľülnek a téľfigyelő központba, és ,,online''
módban működik, azaz a központban valaki állandóan Íigyeli az é|őképet a térfigyelő
rendszerrel analóg módon. Ebben az esetben is szükséges az internet kapcsolat a helyszínekľe.
A kĺizponti helyen viszont szĺikséges egy monitoľ fal kiépítése, hogy az ĺisszeseĺ 54 darab
kamera képét ęgyszeľre meg lehessen jeleníteni. Ebben az esetben a telepítés egyszer
felmeľülő kiiltsége 758.000,. + Áfa, valamint az e|őző ponthoz hasonlóan az inteľnet
kapcsolat éves díja iisszesen 1.920.000'.Ft. Ennél a vźitozatĺál van még egy plusz
költségvonzat, tekintette| arra, hogy a térf,rgyelő kĺĺzpontban egy főnek állandóan figyelnie
kell a kamerfüat, ez pedig béľkiiltséget is von maga után'

3. A Lujza u. |4. szám a\atti épület utcai homlokzatára szerelt két db kameľát külön kell
kezęlni tekintettel aľľa, hogy az koneruletet figyel. Az ę|őző pontban részletezet1 ,,online,'
módban történő működést fe\téte|ezvę a telepítés kłiltsége 206.400,-Ft + ĺĺa és
természetesen internet kapcsolat ellhez a rendszerhęz is szükséges, melynek becsült összege
havonta 10.000,- Ft.

4. A t6 épůiletes rendszeľ karbantartási és rendelkezésľe állási kiiltsége' negyedéves
kaľbantaľtási gyakoľiságot fe|téte|enłe łisszesen 760.000-Ft + Afzlév. A kaľbantaľtást,
javítást javasolt a telepítő céggel e|végeńetni, mivel a múszaki paramétereket, a helyi
adottságokat ismerik. A telepítéstf}|I. évben a Secu-Alaľm Biztonságtechnikai Kft. végezte.

Javaslomo hogy a kameraľendszeľ á'Jta|rögzitett képek figyelésénekváůtozataikőziil-az a)
vaľiáciĺĺ megvalósítása támogatandó, tekintettel arra, hogy az oĺ|ine megÍigyelést a
hźnakoĺ beltil semmi nem indokolja és a b) variáció szerinti előnyök a ráfordított plusz
költségeket figyelembe véve nem nffitanak számottęvően nagyobb biztonságot.

Az e|őteqesztés részét képezi a 100%-os önkormányzati tulajdonbarl á||ő lakóéptiletelae
felszeľelt kameraľendszer mfüĺjdtetésének alapvető szaběiyait tarta|maző normatív hatátozat.
A tarsashĺŁakľól szóló 20II. évi CXXXII. töľvény hatáIya nem terjed ki ezen lakóépületekre,
viszont az tinkoľmányzat és a béľlők vagyonának védelme, aközbutonság megĺívása és a
bűnmegelőzés érdekében szÍikséges, hogy noľmatívo mindenki á.ltal megismeľhető
keretek kőzött keľiiljtin szabályozásra il lakóépůĺletekben elhelyezett kameľák
műkiidtetésq ilz adatok tárolása, az abbő| valĺó adat lekéľése.

A kameľarendszeľ mfü<jdtetésének 2013. évi tervezett összktiltsége bruttĺó 2.003.72| Ft,
mely az 1. pont, 2. a) pont, a 3. pont és a4. pont költségeit taĺalmazza. Az összes kĺiltségből
egyszeri költség 1.066.038,- Ft, folyamatos fenntaľtási kĺiltség 2013. évľe eső cisszege
937 .683,- Ft. A feladatokat a J őzsefv áĺosi Közteriilet -felĹigy e|et v égzi.

A kĺiltségek a 2013. évi kĺiltségvetésben nem szeľepelnek, ezért a feđęzetet javas|om az
általános 1.artaléI<ró| biztosítani a KĺjĺerĹilet-felügyelet költségvetésében.



A Képviselő-testiilet hatáskĺire a Magyaroľszág helyi <jnkormányzatairől' sző|ő 20|1. évi
CLXXxx. tĺirvény 23. $ (5) bekezdés

Ké rem az a|á,}bi határ ozati j ava s I at elfo ga d á s á t.

H,ł'ľÁnoza'TI JAvAsLAT

. . . . l 20 |3 . (V. 0 8. ) szźlmű képviselő-testiileti hatźr ozat

A Képviselő-testület rigy dönt, hogy az onkoľmányzat l00%-os tulajdonában á||ő
lakóépületekbe (a továbbiakban: lakóépületek) kiépített belső kameraľendszer mfüödtetése
céljábólakö'vetkezőhatározatot(atovábbiakban:hatźtrozat)hozza.

l. Ahatétrozat rendelkezéseit a lakóépületekľe kell alkalmazni, továbbá a külön döntéssel
meghatáĺozott kameraľendszeľ tizemeltetőjére és a lakóépületben bérleti joggal
ľendelkező bérlőkľe, jogcím nélkiili lakáshasználókľa teľjed ki (a továbbiakban
egyĹittesen béľlő).

2. A lakóépületek minden bérlő részére egyfoľmán rendelkezésľe bocsátott közĺisségi
tészei, helyiségei és területek megfigyelését szo|gáIő, záĺt rendszeríĺ mtĺszaki
megoldással kiépített elektronikus megfigyelő ľendszer (a továbbiakban:
kamerarendszer) létesítéséről az Önkoľmźnyzatpénzügyi helyzetének ftiggvényében a
Képviselő-testület esetileg dĺint.

3. A kameraľendszeľ nem irányulhat a bérlő által hasznźit lakás vagy nem lakás cé|jara
szo|gá|ő helyiség bejźtratźna vagy más nyílásznőjáľa akkor sem, ha a minden bérlő
źůta| használt éptiletrészen vagy területen van elhelyezve. A kameľarendszeľ nem
helyezhető el olyan helyiségben sem' amelyben a megťrgyelés - a helyiség
rendeltetéséből fakadóan - az emberi méltóságot séľtheti (pl. illemhely).

4. A kameľaľendszernek meg kell felelnie a mindenkoľi legmagasabb adatbiztonsági
szint és a felvételek automatikus rögzítése követelményeinek. A felvételeket a
rogzítést kĺivető 15 napig lehet tĺĺrolni abból a célból, hogy azok arogzités helyszínén
elkövetett biíncselekmény vagy szabźůysértés miatt indult btintető-, szabálysértési
vagy más hatósági, bírósági eljĺĺľásban bizonyitékul felhasználhatóak legyenek. E
hatźridő lejártfi k<ivetően a fel nem haszná|t felvételeket haladéktalanul töľölni kell
úgy, hogy azok tĺibbé ne legyenek helyreállíthatóak.

5. A kamerarenđszer á|talrogzített felvétele|dlezk'lzźrőlag a rendszer uzemeltetője férhet
hozzá, akivel a Jőzseťvźrosi KözterĹilet-feltigye|et szerződést köt' Az i:zeme|tetó a
felvételeket csak a szerzőđésből fakadó kĺitelezettségei éľvényesítéséhez szükséges és
a jogséľtő cselekmény megelőzése vagy megszakitása érdekében mellőzlretetlen
esetben jogosult megismemi, és a felvételeket csak a bíľóság, a szabźiyséľtési vagy
más hatóság részére továbbíthatja. A felvételeket a továbbítás megtöľténte után
haladéktalanul törölni kell.



6. Az, akinek jogźú vagy jogos érdekét a kameľaľendszer áItaI rögzített felvétel éńnti, a
felvétel rogzitésétől számított tizenot napon beltil joganak vagy jogos érdekének
ígazolásźxal kérheti, hogy az adatot annak Ĺizemeltetoje ne seÍnmisítse meg, illetve ne
ttirĺllje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rcgzített felvételt haladékÍalanul
meg kell küldeni. Amennyiben a megkeresésre attő| szźlrnított haľminc napon beltil,
hogy a megsemmisítés mellőzését kéľték, nem keľiil soľ' a rogzített felvételt
haladéktalanul töľölni kell úgy, hogy azok többé ne legyenek helyreállíthatóak.

7 . A felvételek megismeréséro| jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tarta|maznía kell a
rogzített felvételt, az annak megismerésére jogosult személy nevét, továbbá az adatok
megismerésének okát és idejét, az esetleg felmertilő továbbítási igéný.

8. A kamerarendszerrel felszeľelt épületbe, épĹiletrészbe és a kamerfü által megfigyelt
teľĹiletre belépni, ott tartőzkodni szrándékozó személyek frgyelmét jól látható helyen,
jól olvashatóan, a megfelelő tájékoztatásľa alkalmas módon fel kell hívni az
elektronikus megťlgyelőrendszer a|ka|mazásanak tényére. A tájékoztatásban meg kell
jelölni az izemeltető személyét és eléľhetőségét is. Az üzemeltető az énrltett személyt
- kérésére - köteles tźljékoztatni a felvételek készítésével kapcsolatos minden tényľől,
így kiilönösen annak céIjarći és jogalapj źttőI, az üzemeltetésre jogosult szemé|yéró|, a
felvételek készítésének időpontjaról és tárolásiĺnak iďó1'artanfuől, továbbá aľľól, hogy
kik ismerhetik meg a felvételeket. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett
adatkezeléssel kapcsolatos jogaira, valamint jogoľvoslati lehetőségeire.

Felelős: polgármester
Hatlĺridő: 2013. máius 08.

A diintés végľehajtását végző szewezeti erység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési
Ügyosaály Létesítményüzemeltetési lľoda, Józsefuiĺĺosi Kĺizteľtilet-feltigyelet.

. . . . l 20 I 3 . (V. 0 8. ) szźlrrÍl képvi selő -te stiileti batźr o zat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. az MNP II. keretében kialakított, |00yo önkoľmanyzati tu|ajdonban álló lakóépületekbe

kiépített kamerarendszerhez tartoző riasztórendszet tźlvfe|ügyeleti rendszerbe töľténő
integrálásiíhoz és a Józsefuaľosi KĺiaerĹilet-felügyelet áIta| töľténő Ĺizemeltetéséhez
hozzájźru|, melyre 2.003,7 e Ft összegben fedezetet biztosít az áIta|źnos mfüĺjdési tartďék
terhére a Jőzsefvźrosi Ktizterĺilet-felügyelet költségvetésébe. A 2,003,7 e Ft-ból az
egyszeri beruhźnás költsége 1.066,0 e Ft, a 20|3. évi üzemeltetési kĺ!ltség937,7 eFt.

2. ahatźrozat l. pontjában foglaltak miatt:
a) az onkormźnyzatkiadás 11107-01 cím miĺködési cél és általanos taľtalékon belül

az á|ta|źnos taľtalék e|őirźnyzatárőI I.066,0 e Ft-ot átcsopoľtosit a ||108-02 cím _
önként vá||a|t feladat - finanszírozási felhalmozási kladźlsokon beltil az írányitő
szervi támogatásként folyósítotttćtmogatás kiutalása előirźnyzatára a Józsefuiĺrosi
Kđzterül et-felü gyelet támo gatása címen.

b) az onkoľmlĺnyzathjadźs 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül
az á|ta|źnos taľtalék e|őhźnyzatźttő| 937,7 e Ft-ot átcsopoľtosit a II108-02 cím -
ĺlnként vállalt feladat - finanszíľozási miiködési kiadásokon beltil az irányítő szeľvi
tĺĺmogatásként folyósított tźtmogatás kiutalása e|óirźnyzatźra a Józsefuaľosi
Kdzteľület-felügye let támo gatáśa címen.



c) a KijlńeŃlret felügyelet 30102 cím Íinanszírozásí fęIha|mozźtsi bevételen beliil az
fuányítő szervi támogatásként folyósított fizetési szttm|tn történő jóváírás
előirányzatźú és abenftázási kiadás _ önként váI|aIt feladat _ előiráĺyzatát I.066 e
Ft-tal megemeli az MNPII. keretében kiépített kamerarendszerek rendszeľbe
történő inte gt áIźsa címen.

d) a Kĺjzterület felĹigyelet 30102 cím f,rnanszirozásí mfüĺjdési bevételen belül az
iľányítószervi támogatásként folyósított fizetési szźlm|án tĺjľténő jőváírás
e|őirźnyzatát és a dologi kiadás - tjnkérrt vállalt feladat - előiľáĺryzatát 937,7 eFĹ-
tal megemeli az MNPII. keretében kiépített kamerarendszeľek műktjdtetése címen.

3. a határozat 1. pontjában foglaltak végrehajtása érdekében felkéri a Józsefuĺíľosi
Közteľiilet feltigyelet igazgatőját akozbeszeľzési éĺtékhatárt eI nem érő beszerzési eljaľás
lefolytatásĺíĺa.

4. felkéri a Kisfalu Kft. ugyvezetőjét, hogy gondoskodjon a |6 darab lakóépületre
kihelyezendőtájékońatőtáblakihelyezéséről.

5. a 33612010. (IX. 22,) képviselő-testülęti hatfuozat 10. pontját az a|ábbiak szerint
módosítja:
201 ]. évtől ] 0 éves időtartamra előzetes kotelezettséget vállal a biztonsági
kamerarendszer műkodtetésére, fenntartósára, amelynek koltsége évente ]'593,0 e Ft
osszegben. A kovetkező évelcre afedezete a kiądási megtakarítások, bevételi tobbletek.

6. felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetésľől szóló rendelet következő módosításźná| a
hatźtr ozatban fo glaltakat ve gye fi gyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Határídő: I-4. pontok esetében f0I3. május 3I, 5. pont esetében a mindenkoľi
költségvetés készítése, 6. pont esetében a költségvetési rendelet kĺivetkező módosítása.

A diintés végľehajtását végző szewezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési
Ügyosztály Létesítményüzemeltetési Iroda, Pénzügyi IJgyosztźiy,, Jőzpefvźtosi Kĺizteľület-
felügyelet' .--} l lŕ-' I t T1
Budapest, 20|3. áprilisZ3. DtJśqlsis Máté

polgáľmesteľ

Törvényességi ellenőľzés :

Rĺmán Edina

a|jegyző


