
Tisztelt K^pviseld-testulet!

Eldterjesztd: Piko Andras polgarmester

A kepviseld-testuleti iiles idopontja: 202 Loktober 2 L ................. sz. napirend

Targy: Javaslat terfigyeld rendszcrrel kapcsolatos dbntesek meghozatalara

A napirendet nyiIvanos Olesen kell targyalni, a hatarozat elfogadasahoz egyszeru tobbseg szukseges.

ELOKESZITO SZERVEZET1 EGYSEG: KOZTERULE

KeszItette: Bajusz Ferenc Ogyosztalyve

PENZClGYI FEDEZETETNEM 1GENYEL, IGAZOLA

Jogikontroll: J /

BETEIUESZTESREALKALMAS: ; • (V
DR./V(

IM

t-felCgyeleti Ugyosztaly '

Koltsegvetesi es Penzitgyi Bizottsag velemenyczi

KuIturalLs, Civil, Oktatasi, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsag

Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakisiigyi Bizottsag

Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag

V£rosuzemeltetesi Bizottsag velemenyezi X
Kerutetfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag

Hatarozati iavaslat: A VarosUzemeUetesi Bizottsag javasolja a Kepviselo-testiiletnek az eloterjesztes 
niegtargyalasat.

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

Jdzsefvaros terQleten a Kepviselo-testulet korabbi doniesei alapj&n 230 db terfigyelb kamera mukodik. 
Figyelemmel a Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny (a 
tovabbiakban: Motv.) 23. § (5) bekezdes 18. pontjaban nevesitett feladatra, az Onkormanyzat a 
kozbiztonsag folyamatos javitasat tdzte ki celjaul, ezert a rendeszeti feladatokat ellato szervekkel 
egyUttmukbdve a koltsegvetesi forrasainak figyelembevetelevel tovabbi erdfesziteseket tesz ennek 

megvalositdsa erdekeben.

A LVC Diamond Jdtekkaszino Uzemelteto Korlatolt Felelossegu T£rsas£g (a tovabbiakban: Las 
Vegas Casino) a kozbiztonsag novelese celj&bol a Las Vegas Casino komyezeteben egyedi, Mgkabeles, 
osszekottetes nelkuli, 7 kamerabol allo kamerarendszert epittet ki. Mivel a kamerarendszer kozteriileti 
reszt is megfigyelne, a Las Vegas Casino kezdemenyezte, hogy a kamerarendszert a kiepites 
megvalositasat kovetoen dijmentesen hasznalatba adja az Onkormanyzat reszere, abbot a celbol, hogy 

■- ; ,4 ...

7 W OKI H . ' \: 2 7 M 71



a kamerarendszer az Onkonnanyzat terfigyelo rendszeret kiegeszitve folyamatosan figyelemmel tudja 
kiserni a Corvin setany es a Nagy Templom utca kbzteriileti reszet bunmegelbz6si, bunfelderitesi es 
kbzbiztonsagi celbbl.

A kozterulet-felugyeletrbl szolo 1999. evi LXH1. tbrvbny (a tovabbiakban: Kftv.) 7. §-a alapjan a 
feliigyelb az intezkedesevel erintett szemelyrbl, az intezkedese vagy az eljarasa szempontjabbl lenyeges 
kbrnyezetrbl es kbriilmenyrbl, targyrol kepfelvetelt, hangfelvetelt, kep- es hangfelvetelt (a tovabbiakban 
egyutt: felvetel) keszithet, valamint a feliigyelet barki szamara nyilvanvaldan eszlelhetb mbdon 
kepfelvevbt helyezhet el, es felvetelt keszithet. A Kftv. 7. § (3) bekezdeseben foglaltak szerint: ..-1 
kepfelvevo elhelyezeserol, valamint a kepfelvevovel megfigyelt kozterulet kijeloleserol a feliigyelet 
eloterjesztesere a kepviselo-testulet donf. ”

IL A beterjesztes indoka

A megfigyelt kozteriiletek kijelblesere 6s a kamerarendszer hasznalatba vetelere vonatkozo dbntes 
meghozatala a Kepviselb-testulet hataskbrebe tartozik.

III. A dbntes ceija, penziigyi hatasa

A dbntes ceija a keriilet kozbiztonsagdnak tovabbi javitasa, bunmegelbzesi c61ok elerese.

Az ujonnan telepitendd kamerak telepit6si kbltsege az egyuttmukbdesi megallapodas-tervezet 1.3.1. es 
1.3.2. pontjai alapjan nem terheli az bnkormanyzat kbltsegveteset. A 7 db kamera eves iizemeltetesi es 
karbantartasi kbltsege az egyuttmiikodesi megallapodas 1.3.6. pontja alapjan szinten nem terheli az 
bnkormanyzat kbltsegvetesbt. A terfigyelo rendszer 2021. evi uzemeltetesenek kbltsege az 
Onkormanyzat 2021. evi kbltshgveteserbl szolo 5/2021. (11.25.) bnkonnanyzati rendeletben a 20600 
cimen biztositott. A terfigyelo rendszer tovabbi karbantartasi feladatainak ellatasara a Kepviselb- 
testulet SI 1/2021. (IX.23.) hatarozataban elbzetes kbfdezettseget vallalt.

IV. Jogszabalyi kbrnyezet

A Kepviselb-testulet hataskore az Mbtv 41. § (3) bekezdesen, 42. § 17. pontjdn alapul, figyelemmel a 
Kftv. 7. § (3) bekezdeseben meghatarozottakra.

Fenti rendelkezesek alapjan javaslom az alabbi hatarozat elfogadasat.

Melleklet: Az LVC Diamond Jatekkaszino Uzemeltetb Korlatolt Felelbssegu Tarsasag-al kbtendb 
egyCittmukbdesi megallapodas-tervezet
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Hat&rozati javaslat 
Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulet£nek 

.........Z2021. (X.2L) szamu hatarozata

a Budapest Fovaros VIII. kerulet teriileten mukodo terfigyelo rendszerrol

Budapest Jozsefvarosi OnkormanyzatKepviseld’testulete ugy dont, hogy

1. kijelbli a Corvin setany - Nagy Templom utca keresztezodeset es vonzaskorzetet kepfelvevbvel 
megfigyelt kozteriiletnek, a terfigyelo rendszer bovitese erdekeben;

2. az Onkormanyzat hasznalataba veszi, es a sajat onkormanyzati terfigyelo rendszerebe integralja 
a Las Vegas Casino aitai kiepitett es a mellekeit egyiittmukodesi megallapodas szerint 
dijmentesen felajanlott 7 kamerabol allo terfigyelo rendszert, a megfigyeles erdekeben;

3. felkeri a Polgannestert az eloterjesztes meHeklete szerinti egyuttmukodesi megallapodas 
< alairasara.

Felelds: polgannester
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Kdzterulet-felugyeleti Ugyosztaly

Budapest, 2021. oktober 12.

Pik6 Andras 
polgannester

Torvenyessegi ellendrzes:





Egyuttmukodesi megallapodas
(Terfigyelo rendszer hasznalatba adasa es uzemeltetese targyaban)

amely letrejott egyreszrol az
LVC Diamond Jatekkaszino Uzemelteto Korlatolt Felelossegu Tarsasag {szekhelye: 1088 
Budapest, Rakdczi ut 1-3. 111. em., adoszama: 25002889-4-44, cegjegyzekszama: 01-09- 
194087, kepviseli: Klement Judit Maria ugyvezeto es Zabradi Timea mas munkavallald 
egyuttesen), mint hasznalatba ado (a tovabbiakban: Hasznalatba add, Hletve Kaszind), 
masreszrol
Budapest FdvarosVHL keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat (szekhelye: 1082 Budapest, Baross 
u. 63-67., adoszam: 15735715-2-42, torzskonyvi azonositd szam: 735715, kepviseli: Pikd 
Andras polgarmester), mint hasznalatba veyd (a tovabbiakban; Hasznalatba vevo, illetve 
Onkormanyzat)

- egyuttesen:Felek - kdzdtt az aluh'rott helyen es napon, az alabbi feltetelekkel.

Megallapodas celja, targya, Felek jognyilatkozatai

1,1. Felek megallapodnak abban, hogy a jelen megallapodas hatdlyba lepesetol a 1.2. 
pontban reszletezettek szerint mukodnek egyutt.

1.2. Hasznalatba add a kizardlagos tulajdonat kepezo Corvin setdnyon talalhato Corvin 
Kaszind epuleten sajat kbltsegen kiepitendo, es a jelen Megallapodas 1. szdmu mellekletet 
kepezo Eszkdzjegyzekben felsorolt eszkozbkbdl £116 kamerarendszert (a tovabbiakban: 
kamerarendszer) a kiepites megvalositasat kovetoen a Hasznalatba vevdvel egyeztetett 
Idoponttol dijmentesen Hasznalatba vevd rdszdre atad^s-atveteli jegyzokonyv felvetelevel 
hasznalatba adja, abbdl a celbdl, hogy a kamerarendszer az Onkormanyzat videokameras 
terfigyelo rendszerdt kiegeszitve folyamatosan figyelemmel klserje a kamerarendszer altal 
megfigyelt teruletet az Onkormanyzat helyi kbzbiztonsag biztosit^saval osszefuggo 
feladatainak ellatasa erdekeben, kdzbiztonsdgi, illetve bunmegeldzesi celbdl.

1.3. Hasznalatba add sajat forrasai terhere vallalt kotelezettsegei a jelen megallapodas 
teljesitese erdekeben:

1.3.1. a kamerarendszer teljes koru kiepittetese, azzal, hogy a kiepites magaba 
foglalja a konzolok, kamerak, elhelyezeset, elektromos vezetekek kiepiteset es 
betapok kialakitasat;

1.3.2. az adatatviteli haldzat keruleti terfigyelo rendszerheztdrtend kiepitese;

1.3.3. az uzemeltetesi hely megkbzelithetdsegenek biztosftasa;

; 1.3.4. gondoskodas a folyamatos mukddeshez sziikseges elektromos h^zatj 
csatlakozasrol;



1.3.5. a Hasznalatba vevd rendelkezesere alias annak erdekeben, hogy a kamera 
berendezesekkel kapcsolatos, az uzemeltetes soran felmerulo problemakat Felek 
kozosen megoldhass^k.

1.3.6. A 7 db kamera es az integracidt biztosito atjatszdig kiepitett egyeb 
rendszerelemek eves iizemeltetese es karbantartasa.

1.4. Hasznalatba vevo kotelezettsegei a jelen megallapodasteljesitese erdekeben:

1.4.1. kamerarendszer beuzemelese;

1.4.2. a terfigyelo rendszer tovabbi uzemeltetesevel kapcsolatos feladatok es 
kotelezettsegek, engedelyek, hozzajarulasok beszerzdse.

1.4.3. Az integracidt biztosito atjatszotol tdrtend karbantartasi feladatok elvegzese

1.5. Feleknek a kamerarendszer mukodtetesevel osszefuggo jogai, kotelezettsegei az 
alabbiak:

1.5.1. Hasznalatba vevo a kamerarendszert kizardlag kozfeladat ellatasahoz 
kapcsolddoan hasznalja;

1.5.2. Figyelemmel arra a tdnyre, hogy a kamerarendszer magantulajdont kepez, 
Hasznalatba vevo az 1. szamu mellekletben felsorolt targyakat el nem 
idegenitheti, azokat meg nem terhelheti, harmadik szemelynek zalogba, vagy 
egyeb vagyoni biztositekkent nem adhatja; harmadik szemelynek a Hasznalatba 
add kifejezett elozetes irasbeli engedelye nelkul berletbe, haszonkolcsonbe nem 
adhatja;

1.5.3. Hasznalatba vevo a hasznalatra atadott kamerarendszerben Jelentkezo 
meghibasodasokat, uzemzavarokat es az esetleges karosodasokat koteles a 
Hasznalatba adbnak haladektalanul jelezni;

1.5.4. Hasznalatba vevo tudomasul veszi, hogy a kamerarendszer mas helyszinre 
tdrtend athelyezesere nines lehetoseg.

1.6. Felek rogzitik, hogy a hasznalatra ingyenesen atadott kamerarendszer terfigyelo 
rendszerben tdrtend iizemelteteseert Hasznalatba add dijat, kdltsegteritest nem fizet. Felek 
rogzitik tovabba, hogy a Hasznalatba add semmilyen jogcimen nem tamaszt kovetelest a 
Hasznalatba vevovel szemben a kamerarendszer kiepites^ert es a Hasznalatba vevo altali 
mukodteteseert

1.7. Felek ezen megallapodas megkotese es teljesitese soran egyuttmukodnek, 
kolcsonbsen tajekoztatjak egymast a megallapodast erintd minden korulmenyrol es 
kotelezettseget vallalnak, hogy mindent megtesznek az ebben foglalt egyuttmukodesi celok 
megvalosulasa erdekeben.
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Kapcsolattartok

2.1. A rendszeres kapcsolattart^s es koordinacid biztositasa erdekeben a Felek felelos 
szemelyeket jeldlnek ki. A kapcsoJattarto szemelyek valtozasat Felek jogosultak es kotelesek 
haladektalanul egyoldalu ir^sbeli nyilatkozattal bejelenteni a masik felnek, mely nem szamit a 
jelen egyuttmukodesi megallapodas modosftasanak.
2.2. A kapcsolattartok:

a Kaszind reszerol:
MurSnyi Laszlo Florian biztonsagi igazgato
tel.: , e-mail: lmuranyi@vegasiroda.hu

az Onkormanyzat reszerol:
Bajusz Ferenc kozterulet - felugyeleti Ugyosztalyvezeto, Jdzsefvarosi Polgarmesteri 
Hivatal, tel.: - , ' . e-mail: bajuszf@iozsefvaros.hu

in
Megallapodas idotartama, mddosft^sa, megszuntetese

3.1. Felek jelen Megallapodast hatarozatlan idore hozzak letre.

3.2. A jelen Megallapodas mindk^t Fei alalrasaval Idp hatalyba.

3.3. A jelen megallapodast Felek kbzos megegyez£ssel, irasban barmikor megbonthatjak, 
ds megsziintethetik. Nem igenyli a szerzodes modos/tasat a 2.2. pontban megjelolt 
kapcsolattartok szemelyenek megvaltoztatasa.

3.4. megszunik a jelen megallapodas az alabbi esetekben:

3.4.1. terfigyelfi rendszer megszdnese eseten;

3.4.2. kamerarendszer olyan mervu technikai meghibasodasa eseten, amely 
lehetetlenne teszia biztonsagos mukodtetest.

3.5. Barmelyik Fei jogosult a jelen Megallapodast a masik Felhez intdzett egyoldalu, irasbeli 
jognyilatkozattal, indoklas nelkul 30 napos felmondasi idovel felmondani. A jelen 
Megallapodas sulyos megsertese eseten barmelyik fel jogosult a jelen Megallapodast azonnali 
hatallyal felmondani. Sulyos megsertesnek mindsul az 1.3., 1.4. pontban reszletezett 
vallalasok nem teljesitese, az 1.5. pontban levd jogok, kotelezettsegek megsertese.

3.6. Felek rogzitik, hogy a Megallapodas megszunese, megsziintetese eseten a 
kamerarendszer atadas-atveteli Jegyzdkdnyv felvetelevel a Hasznalatba ado hasznalataba 
kerul vissza. ;; ; >
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IV.

Zard rendelkezesek

4.1. Kaszind tajekoztatja Onkormanyzatot, hogy a szemelyes adataival kapcsolatos 
adatkezelesnek a jogalapja a Kaszind jogos erdeke, vagyis a szerzddes megkotese vagy mas 
uzleti kapcsolat letesitese, illetve a szerzddds teljesitese. Ezen szemelyes adatokat a Kaszind 
az Onkormanyzattal kapcsolatot tartd, tovdbba konyvelesi, adozasi feladatokat ellatd 
munkatarsai es adatfeldolgozoi ismerhetik meg, akikkel megfelelo titoktartasi megallapodast, 
vafamint amennyiben szukseges a GDPR - az Europai Parlament es a Tanacs (EU) 2016/679 
rendelete (2016. aprilis 27.) a termeszetes szemelyeknek a szemelyes adatok kezelese 
tekinteteben tortend vedelmerdl es az ilyen adatok szabad aramlasardl, valamint a 95/46/EK 
rendelet hat^lyon kivul helyezeserol (altalanos adatvedelmi rendelet) - 28. cikke szerinti 
adatfeldolgozdsi szerzodest kdtott.

Felek rogzitik, hogy kdlcsbnosen betartjak a hatalyos magyar es europai unios adatvedelmi 
szabalyokat, ideertve kulonosen, de nem kizarolagosan az informacids onrendelkezesi jogrdl 
es az informacidszabadsagrdl szolo 2011. evi CXII. torveny (Infotv.), valamint a GDPR 
rendelkezeseit.

Felek egybehangzdan rogzitik, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdes b) pontja alapjan kifejezetten 
jogszerunek tekintik a jelen szerzodes alapjan a masik fel rendelkezesere bocsatott szemelyes 
adatoknak a masik szerzodo fel altali kezeleset, amely celbol es mertekben ez az adatkezeles 
a jelen szerzodes teljesitesehez a mdsrk felnek szukseges. Felek kijelentik, hogy a jelen 
szerzodesben megadott adatok a valdsagnak megfelelnek, illetve harmadik szem^lyhez 
fuzodo vagy egyeb jogait, illetve jogszabdlyhoz altal vedett erdekeit nem sertik.

4.2. A jelen Meg^llapodasban nem szabalyozott kerdesekre tobbek kdzdtt a polgari 
torvenykdnyvrol szolo 2013. evi V. tdrvdny rendelkezesei az iranyadoak.

A jelen, IV. fejezetbol allo megallapodast a Felek 6 eredeti, egymassal teljes egeszeben 
megegyezd tartalmu pelddnyban - melybol Feleket 3-3 peldany Ulet - mint akaratukat 
mindenben megegyezot irjak ala, az aldirasi jogosultsaggal felruhazott kepviselok utj^n.

Budapest, 2021. oktober.... Budapest, 2021, oktober....

Klement Judit Maria es Zdbradi Timea



LVC Diamond KfL Budapest Fovaros VHI. kerulet Jozsefvarosi 
dnkormanyzat 

Piko Andras polgarmester

Fedezet:.............................
PenzUgyi eilenjegyzes:

Horich Szilvia 
Gazdasagi vezetd

Jogi ellenjegyzes: 

dr. Sajtos Csilla 
Jegyzo.




