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Budapest Józsefvá ľosi On koľmá nyzat
Képviselő.testiilete számára

Tisztelt Képviselő-testü|et!

A Józsefrárosi onkormányzat Képviselő-testületének 48212009. (XII.02.). sz. képviselő-
testtileti hatźrozat szerinti döntése a|apjźn 2010. januar 01-től a józsefvarosi k<iĺeľületi
parkolási rendszeľ ilzemeltetése a Józsefurĺrosi Közteľĺilet-felügye|et áIta| tĺirténik.
20II. július 01. óta pedig a Jőzsefvźrosi KtizteľĹilet-felügyelet feladata a térfigyelő központ
iizemeltetése, mííkĺidtetése is.

A közterĹilet-felügyelet megvizsgálta annak a lehetőségét, hogy a paľkolás-üzemeltetés
milyen módon tudja a keľület közbiztonságát erősíteni.

Az elmúlt években töľtént đíjfizetó zonabóvitésekkel jelenleg 104 db. kerületi önkormányzati
tulajdonú paľkoló automata van kihelyezve. A térľlgyelő központ kamerái jelenleg 92 đb.
paľkoló automatára,,|źÍnak rát, .
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Előteľjesztő.. dľ. Kocsis Máté polgármester

. sz. napiľend

Tárgy: Javaslat segélyhívó ľendszeľ kialakításara a dijfizető parkoló automatfüban

A napirendet nyílt ülésen kell tátrgya|nl' a határozat elfogadásĺíhoz minősített
szav azattöbb sé g szüksé ges.
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Városgazdálkodási és Pénzüg5rĺ Bĺzottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Bĺzottság véleményezi t]

Hatźr o zati i av aslat a bizottság, száÍÍIáÍ a:

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előtedesztés
mestársvalását.
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A parkoló automatiĺk mindenki által jól |źńhatő és kĺlnnyen elérhető helyeken vannak
felállítva, így kézenfekvő az az e|képzelés, mely szerint ne csak paľkoló jegy vá|tására
szolgáljanak, hanem egy segélyhívó modu|t az automatak ht,zaba építve, a térfigye|ő
központba telepített telefonközponton keresztĺ.il a bajba jutott embeľek segítséget fudjanak
kérni a keľĹileti rendőrkapitányságtól és a kĺizteľiilet-feliigyelettől.

Aze|képze|és az alábbi technikai alapokon mfüödne:

A józseÍÝaľosi parkolási jegykiadó automatákon elhelyezeĺI speciálisan kialakított egyedi
segélyhívó berendezés segítségével a bajba jutott személy egy gombnyomás segítségével tud
a térfrgyelő központban tilő munkataľssal hangkapcsolatot létesíteni, (rendőľ, kdzteľĹilet-
feltigyelő) és segítséget kéľni. Ezze| egy időben az automatahoz legkozelebbi térfigyelő
kamera ,,ráfordul'' az adott jegykiadó automatáľa és on-line képet biztosít az eseményekľől.

Természetesen a képi- és a hanganyagis rogzítésre kerĹil.

A segélyhívó modem, amely a jegykiadó automatába kerül beépítésre ĺjnálló SIM káľtyával
ľendelkezik. A SIM kártyźk egyedi csoportba szervezetten működnek, minden kártya
ugyanazt a kĺlzponti számot hívja. A GSM szolgáItatő biztosítja, hogy ez ne okozzon
fennakadást akkor sem, ha tcibb parhuzamos hívás érkezik a rendszerbe.

A térfigyelő és távfelügyeleti központi helyiségben elhelyezett telefonközpont egy 4 csatomás
GSM modullal mfütidik, így egy időben 4 hanghívást tud lekezelni (mely a későbbiekben a
tapasztalok és az igények bővĹilé s e a|apján bővíthető i s).

A telefonkĺlzponthoz tartozik egy MABISZ áIta| auditált, fekete dobozként mfüĺjdő
harĺgrögzíto rendszeľ is. Amint a telefonközpont, az aďott hívást kapcsolta a térfigyelő
központban lévő kezelői mellékľe, a hangrögzítés elindul. Ez később visszakereshető,
felhasználható.

A térfigyelő és távfelügyeleti ľendszer kĺizponti vezér|ő szoftvere is kap parhuzamosan egy
je|et az adott jegykiadó automatában lévő segélyhívó gomb megnyomásźrőI. Ez a|apjźn a
megfelelő kameľa azoma| ,,Íáźt||,, az adott automatara és a kamera á|ta| közvetített képet
kiteszi a megadott, vdBY adott esetbeĺ az összes monitorra, amely a térfigyelő helyiségben
van.

A térfigyelő helyiségben szolgálatot teljesítő ľendőľ és közteľület-felügyelő kollégĺĺk a
beérkező képi és hang infoľmációk a|apjan intézkedhetnek a probléma elhĺĺrítása érdekében,
illetőleg a szfüséges segítséget közvetlenül a Kaméleon jarőrĺik, vagy a bejelentésben
hatáskönel ľendelkező szeľvek közvetlen iasztásáva|.

A Siemens Magyarország Zrt.Ąíől kapott tájékotĺatás alapján a segélyhívó modul szakszeľű
beépítése és mfüödtetése nem befolyásolja a parkoló automata alapmfüödését.

A keľületi ľendőrkapitrĺnyság szakmai vezetéséve| egyeztefue, 15 automatábajavasoljuk a
segélyhívó modulok installálását (a téďrgyelő kamerák és a parkoló automatiík |istáját az |.
számű melléklet tarta|mazza).

Javasolom az l. sz. melléklet szeľinti 15 db paľkoló automata újľa matľicazását sarga alapuľa,
azért, hogy jobban láthatő és egyéľtelmű legyen a többlet funkciójuk.

Az automatákba telepítendő 15 db. segélyhívó modul beszerzése, installálása 3.400.000 Ft.
A modulbehelyezéséhez sztikséges automatahźzbatöľténő maľás 420.000 Ft.
A térf,lgyelő kĺizpontba telefonkĺjzpoĺt, és telepítése, továbbá telefonkészülékek l.400.000 Ft.



A térfigyelőbe telepítendő hangľdgzito, szoftver és ezek kiépítése, installálása l.950.000 Ft.
A kijelĺilt kamera automatikus ,,ráfordításď' a segélyhívást küldő paľkoló automatara
programozasa
A parkoló automaták újľa matricázása

Osszesen bruttĺí 7.790.000 Ft

150.000 Ft.
470.000 Ft.

A fentiek fedezetéüljavasolom megielölni, a2013. évi paľkolási bevételi többletet.

Rendszeres kiadásként jelentkezik 16 db. SIM káľtya díja64.960 Ft/hó (16 x 4.060 Ft).
2013. 07 . 0|.-12.3 1 közötti időszakľa összesen 3 89.760 Ft.

A fenti bekerĹilési osszegek meghatározźsa az előzetesen e|végzettbeszerzési és kalkulációs
számítások a|apjan készĹiltek el.

A20t1.évi CMII. töľvény (Kbt.) batá|ya alá nem tartozo kiegészítő munkálatok és műszaki
fejlesztés-átalakítás elvégzéséľe van szfüség, aberuházás éľtéke nem éri e| akozbeszerzési
értéklratárokat.

Budapest Főváľos VIII. ker. Józsefuĺĺľos onkormanyzata a keľületi közrend, közbiztonsźry
fejlesztésében mindig is úttörő szeľepet vállalt. Józsefuarosban kezdte meg műkĺĺdését az első
közteľületi téľfigyelő kameľaľendszer, Józsefuáros onkoľmrĺnyzatavette elsőként saját kezébe
közterületi paľkolóhelyeinek műkĺjdtetését. Budapesten, de országosan is elsőként alakítanĺĺnk
ki a józsefurĺrosi polgárok, és ahozzźĺlk látogatók biztonságźlt szolgáló segélyhívó rendszeľt.

A Képviselő-testtilet hatáskĺjre a Magyarorszáę he|yi önkoľmĺányzatairő| szőIő 2011. évi
CL)ooilX. töľvény 23. $ (5) bekezdés 4. és 18. pontjĺĺn alapul.

Mindezeka|apjźnkéľemaza|ábbihatźrozati javaslatelfogadását.

HłrÁnozłTI JAvAsLAT

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

I.l 20|3.július l-től támogatja a segélyhívó rendszeľ kialakítását az e|oterjesztés első szám,tl

mellékletében fo glaltak szerint.

2. l az 1 pontban foglaltak végrehajtása cé|jábő|, annak fedezetéĹil, a paľkolási bevételi
többletet jelöli meg.

3.l aKözteľület-felügylet 30105 cím kötelező fęladat bevételi iĺÍézményi működési bevételi
e|óirányzatát 8.180. e Ft-tal és a kiadás felhalmozźsi előirźnyzatát7.790. e Ft-tal, dologi
kiadás e|óirźnyzatát390 e Ft-tal megemeli.

4.l tartősanelőzetes ktitelezettséget vállal évente megközelítőleg 780 e Ft-ľa SIM kártyfü havi
díjaira.



5./ felkéľi a polglíľmestert, hogy ahatáľozatban foglaltakat az <inkorményzatí költségvetésről
szóló rendelet soron következő módosításanál vegye figyelembe.

6./ felkéri a kóZteľület-felügyelet vezetőjét abeszerués lefolytatásara, valamint a segélyhívó
rendszer kiépítésre.

Felelős: 1-4. pont esetében Polgiíľmester,
5. pont esetében Polgiĺrmester,
6. pont esetében KđzteľĹilet-feliigyelet v ezetóje

Határidő: 1-4. pont esetében 20|3. május 8.
5. pont esetében a költségvetésľől szóló rendelet következő módosítása
6. pont esetében 2013.június 30.

A diintés végrehajtását végző szerlezeti erység: Pénzüryĺ tigyosztály, Ktizteľület.
felügyelet.

Budapest, 20|3. ápril'is 29.
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I}rÍ(dcsis Máté
polgáľmesteľ

Törvényességi ellenőrzés:
Rinnán Edina

jegyző
nevében és me gbízálsából :

l /łr 'dn {/, /(/,fuĺĺŻ*,>4
Dr. Mészĺír Eľika ĺ

a|jegyző
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1.sz. melléklet a
SegéIyhívó rendszer kialakítása a józsefvárosi díjfizető parkoló automatákban

címii el őteľj esztéshez

Segélyhívó telepítési terv ezet

Kamera elhelyezkedése Automata
elhelvezkedése

Bľódv S. u.-Pollack M. téľ Puskin u. 11-13.
Szentkiľályi u..Trefort u Szentkiľályi u. 16.

Reviczkv u..Mĺkszáth K. téľ Mikszáth K. téľ
Pál u..Mária u. Mária u. 54.

Rökk Sz. u.-Krrĺdy Gy. u. Rökk Sz. u. 14.
Haľminckettesek tere.

Kisfaludy u.
Harminckettesek

teľe
Baľoss u.-Német u. Hoľváth M. tér Í3.

Rákóczĺ út.Máľkus E. u. Márkus E. |I.2.
Guttenberg téľ.Scheibeľ S. u. Somogyi B. tt.24.

Auľóľa u..Déri M. u. Déri M. u. 16.
Népszínház u..Csokonaí u. Csokonaĺ u. 5-7.

Bezerédy u.. Kiss J. u. Bezerédy u. 17.
Népszínház u.. VaY A.u. Népszínház u.38.
I[. János PáI Pápa t. _

Berzsenvi u.
[r. János Pál Pápa

tér 26.
Kĺsfaludy u. - Nap u. Kisfaludv u.28lb.


