
Előterjesztés 
Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat 

Képviselő-testülete számára 

  

Előterjesztő: Pikó András polgármester 

A  képviselő-testületi ülés időpontja: 2021.szeptember 23.  sz. napirend 

 

Tárgy: Javaslat térfigyelő rendszer által megfigyelt közterület kijelölesére 

A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni, az  1.  számú határozat elfogadásához egyszerű, a  2. 
számú határozat elfogadásához minősített többség szükséges. 
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Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi 

Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport  és Esélyegyenlőségi 

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási 

Városüzemeltetési Bizottság véleményezi 
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi 
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Határozati iavaslat: 

a Városüzemeltetési Bizottság javasolja a A  Költségvetési és Pénzügyi Bizottság, valamint 
Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

Józsefváros területén a Képviselő-testület korábbi döntései alapján  230  db. térfigyelő kamera működik. 
Figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.)  23.  §  (5)  bekezdés  18.  pontjában nevesített feladatra, az Önkormányzat a 
közbiztonság folyamatos javítását tűzte ki céljául, ezért a rendészeti feladatokat ellátó szervekkel 
együttműködve a költségvetési forrásainak figyelembevételével további erőfeszítéseket tesz ennek 
megvalósítása érdekében. 
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A  fennálló lakossági igényre figyelemmel a Képviselő testület a  2021.  évi költségvetésben fedezetet 
biztosított  1  db. térfigyelő kamera beszerzésére és telepítésére a Visi Imre utca — Szeszgyár utca 
kereszteződésébe. 

A  közterület-felügyeletről szóló  1999.  évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Kftv.)  7.  §-a alapján a 
felügyelő az intézkedésével érintett személyről, az intézkedése vagy az eljárása szempontjából lényeges 
környezetről és körülményről, tárgyról képfelvételt, hangfelvételt, kép- és hangfelvételt (a továbbiakban 
együtt: felvétel) készíthet, valamint a felügyelet bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon 
képfelvevőt helyezhet el, és felvételt készíthet.  A  Kftv.  7.  §  (3)  bekezdésében foglaltak szerint: ,OEA 
képfelvevő elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a felügyelet 
előterjesztésére a képviselő-testület dönt." 

H. A  beterjesztés indoka 

A  megfigyelt közterületek kijelölésére vonatkozó döntés meghozatala a Képviselő-testület hatáskörébe 
tartozik. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja a kerület közbiztonságának további javítása, bűnmegelőzési célok elérése. 

Az újonnan telepítendő kamera telepítési költsége az Önkormányzat  2021.  évi költségvetéséről szóló 
5/2021. (11.25.)  önkormányzati rendeletben a  20600  címen biztosított.  A  kamera  4.  negyedéves 
üzemeltetési költsége az előzetes számítások szerint  8.298,- Ft  + ÁFA, ennek fedezete a  20600  címen 
szintén rendelkezésre áll a  2021.  évi költségvetésben. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Képviselő-testület hatásköre az Mötv  41.  §  (3)  bekezdésén,  42.  §  17.  pontján alapul, figyelemmel a 
Kftv.  7.  §  (3)  bekezdésében meghatározottakra. 

Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozatok elfogadását. 



Határozati javaslat 

Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének .12021.  (IX.23.) számú 
határozata 

a  Budapest  Főváros  VIE  kerület területén működő térfigyelő rendszerről 

Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. a térfigyelő rendszer bővítése érdekében a Visi Imre utca — Szeszgyár utca kereszteződését és 
vonzáskörzetét képfelvevővel megfigyelt közterületnek jelöli ki: 

2. felkéri a polgármestert, hogy a közterület megfigyelése érdekében 2021-ben telepített térfigyelő 
kamera üzemeltetési költségeit a  2022.  évi és a követő évi költségvetésekbe terveztesse be. 

Felelős: polgármester 
Határidő: az  1.  sz határozati javaslat esetében  2021.  szeptember  23.,  a  2.  sz. határozati javaslat esetében 
a térfigyelő kamera élettartamának megfelelően, a mindenkori tárgyévi költségvetési rendelet 
elfogadása 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Közterület-felügyeleti Ügyosztály 

Budapest, 2021.  szeptember 

Törvényességi ellenőrzés: 

(4-) 
P kó  András 
polgármester 

 

. Saj 
jegy 

Csilla 

  




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

