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Budapest Józsefvárosĺ Onkoľmá

Képvĺselő.testület e számá

Tisztelt Képviselő-testiĺlet!

I. Tényáltás és diintések tartalmának ľészletes ismertetése:

A közterület-felügyelehől szóló |999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 7.$-a a|apjźn a
felügyelő az intézkedésével érintett személyľől, az intézkedése vagy az e|járása szempontjából
lényeges környezetről és k<jrĺilményről, tźrgyró| képfelvételt, hangfelvételt, kép. és hangfelvételt (a
továbbiakban egyiitt: felvétel) készíthet, valamint a feltigyelet bárki számátra nyilvánvalóan észlelhető
módon képfelvevőt helyezhet el, és felvéte|t készíthet. A Kftv. 7.$ (3) bekezdésében foglaltak szerint:
,l képfelvevő elhelyezésérőI, valamint a kepfelvevővel megfiglelt közterület kijelöléséről a felügelet
előterj esztésére a képviselő-testület dont.,,

A térfigyelő rendszer működésével kapcsolatosan a Képviselő-testület a 224/20|5. (X.22.) számtl
hatźrozaÍta| döntött a közterületek kijelöléséről. A f0|6. évi költségvetésről szóló Ilf0I6. (II.04.)
önkormányzati ľendelet k<iltségvetési fedezetet biztosított a MAV telep közbiztonsági helyzetének
javítása éľdekében további 4 kameľa telepítésére és bekötésére a térfigyelő rendszeľbe. Előzętes
szakmai és lakossági egyeztetések, valamint vizsgá|atok során megá||apítást nyert, hogy a kamerákat
célszerűségi és hatékonysági szempontok alapján az a|źlbbi helyszínekĺe érdemes telepíteni.
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Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester, dr. Sára Botond alpolgármester

A képviselő-testĺileti ülés időpontja: f0I6. jűnius 02. ... sz. napirend

Táľgy: Javaslat a téľÍigyelő és kiizbiztonságĺ kameraľendszeľľel kapcsolatos dłintés
meghozata|áľa

A napiľendet nyílt ülésen kell táľgyalni, a határozat e|fogadásához minősített szavazattöbbség
szükséges.

ErcxÉszÍro sZERvEZETI EGYSÉG (NÉv, szlcľo): KozrrnÚLpr-ľ.pI,ÜcyeI.Bu ÜcyoszTÄLy
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Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
Embeľi Eľőfoľľás Bizottság véleményezi tr

Határozati jav as|at a bizottság számár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az eloterjesztés
meetáľsvalását.



l.) Szemafor utca - Tbiliszi téľ keľeszteződésében
2.) Hungária krt. _ Tbiliszi térkereszteződésében
3.) Salgótarj áni u. 7 . szźtmná|
4') Salgótarjáni utca - Szemafor utca keresáeződésében

Fentiek a|apjźn javaslom az 1.) - 4.) helyszínen telepítendő térľrgyelő rendszer á|ta| megťlgyelt terület
kijelö|ését.

II. A beteľjesztés indoka

A Kftv. 7.$-ában foglaltak biztosítása érdekében a megfigyelt közerületek kijelölése a Képviselő-
testtilet hatáskörébe tartozik.

III. A döntés célja és pénzügyi hatása

A döntés cétja a hatékony és szabályszenĺ mĺĺködés biztosítása, a MÁV telep közbiztonsági
helyzetének további javítása, bűnmegelőzési célok elérése.

A döntés pénzugyi hatása: A 4 helyszínen rijonnan telepítendő kamerák telepítési költsége l3.145,0 Ft,
térfigyelő rendszer várhatő éves iizemeltetési költsége nagyságrendileg 200,0 e Ft, melyeknek fedezete
a |1404-0I címen rendelkezésre áll.

fV. Jogszabályi kiiľnyezet

A Képviselő-testĺilet hatrásköre a Magyaľoľszághelyi önkormányzatairól sző|ő 20Il. évi CLXXXIX.
törvény 41. $ (3) bekezdésén, 42.s 17. pontjan alapul, figyelemmel a Kftv. 7. $ (3) bekezdésébęn
meghatátozottakĺa.

Kéremaza|źlbbihatfu ozati javaslatelfogadását.

HłľÁnozłTI JAVAsLAT

A Képviselő.testĺilet úgy dfint' hogy

1. a térfigyelő rendszer bővítése kapcsán a közbiztonsági, illefue bĺinmegelőzési célból töľténő
közterĺileti megťrgyelést kiterjeszti a következő terĹileteken:

a) Szemafor utca - Tbiliszi tér kereszteződésében
b) Hungária kľt. - Tbiliszi tér kercszteződésében
c) Salgótarjáni u.7. számnźi
d) Salgótarjáni utca_ Szemafor utca keľeszteződésében

Fele|ős: polgármester
Hatáľidő: 2016. június 02.

A döntés végľehajtás átvégző szelvezeti egység: Közteľĺilet-felůigyeleti Ügyosztály

Budapest, 20 |6. mźĘus 24.
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Töľvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízfsából
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dr. Mészár Erika
a|jegyző
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