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Tisztelt Képviselő - testület! 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény (Ötv.) 8. §-ának (1) bekezdése 
értelmében az Önkormányzat a helyi közszolgáltatások körében köteles gondoskodni a 
közbiztonsági feladatok ellátásáról. A korábbiakban ennek megfelelően született a döntés a 
kerület egyes részein felállítandó közterületi térfigyelő rendszer létrehozásáról. Ennek első 
lépcsőjeként kiépítésre került a térfigyelő rendszer az Újhegyi lakótelepen, illetve a Körösi 
Csorna sétányon és a Polgármesteri Hivatal környezetében is kialakításra kerültek megfigyelési 
pontok. 

A rendőrségi tapasztalatok alapján a Képviselő-testület a térfigyelő rendszer bővítésére a 
180/2010. (II. 15.) sz. határozatával az alábbi döntést hozta: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzata Képviselő-testülete a BRFK X. kerületi 
Rendőrkapitányság bevonásával elemezte és értékelte a kerület bűnügyi-közbiztonsági helyzetét 
és arra a megállapításra jutott, hogy más bűnmegelőzési eszközzel, módszerrel a közbiztonság 
hatékonyan nem javítható, ezért úgy dönt, hogy a kerületi térfigyelő rendszer megvalósításának 
második lépcsőjében a Gyakorló utcai lakótelepen 11 megfigyelési pontból álló közterületi 
térfelügyeleti rendszert épít ki. Egyben felkéri a polgármestert, hogy az előterjesztésben szereplő 
- a rendőr-szakmai szempontok maximális figyelembevételével épülő - vezeték nélküli, bérleti 
jogviszonyban működő térfigyelő rendszer kialakítását 41.824.512,- Ft /év értékben szerepeltesse 
a 2010. évi közbeszerzési tervben. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 3/ 2010. (II. 15.) sz. 
rendeletével a 2010. évi költségvetésről döntött a Gyakorló utcai térfigyelő rendszer kiépítéséről 
a működési feladatok között, melyet céltartalékba helyezett a 2010. évi költségvetési évre 
vonatkozóan bruttó 20.000 e Ft fedezet biztosításával. 

A Budapest Főváros X. kerületi Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 740/2010. 
(III. 18.) sz. határozatával jóváhagyta a 2010. évi közbeszerzési tervet, melyben II. 1.6. pont alatt 
az árubeszerzések között a Gyakorló u. lakótelep térfigyelő (új telepítés és üzemeltetés) nettó 
33.460.000,- Ft/év becsült értékkel szerepel. 

A Képviselő-testület 180/2010. (II. 15.) sz. határozatának végrehajtására megkezdtük a 
közbeszerzési eljárás megindításához az előkészítési munkákat. Az Önkormányzat 23/2007. (VI. 
29.) sz. az önkormányzati beszerzések versenyeztetésének rendjéről szóló rendelete alapján 
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kiválasztásra került a közbeszerzési eljárás lefolytatásához a hivatalos közbeszerzési 
szaktanácsadó kiválasztása és az ajánlattételi felhívás és műszaki dokumentáció összeállítása. 

A 11 megfigyelési pont és a bérleti konstrukció meghatározásán túl a Képviselő-testület döntése 
tartalmazza, hogy a rendszer kiépítését a rendőr-szakmai szempontok maximális 
figyelembevételével kell kiépíteni. 

Ezek alapján az összeállított dokumentációban 16 kamera kihelyezése és a meglévő rendszer 
bővítése és további munkaállomás kialakítása szerepel. 

A tervezett műszaki tartalomnak megfelelően a 2015. március 31-ig terjedő időszakra vonatkozó 
bérleti konstrukció becsült nettó értéke kb. 42.500 e Ft. Ez alapján az elfogadott közbeszerzési 
terv módosítása szükséges mind az eljárásrend és mind pedig a becsült érték tekintetében. 

Az újonnan telepítendő 16 db kamera kihelyezését és a központ bővítését az előző évi 
beszerzéshez hasonlóan bérleti konstrukcióban tervezzük tekintettel arra, hogy a meglévő 
térfigyelő rendszer bérleti konstrukciója és az üzemeltetése, valamint a meglévő szerződéses 
feltételek mellett így valósítható meg eredményesen. 

A 16 db kamera és a központ bővítése havonta kb. nettó 800 e Ft bérleti díj - és nettó 2.500 e Ft 
bér jellegű költséget jelent. Eredményes közbeszerzési eljárás befejezésével a kivitelezés 
várhatóan októberben megtörténik és a november 1-től történő üzemeltetés 2010. évre vonatkozó 
becsült költsége 8.250 e Ft. Ez alapján a céltartalékba helyezett 20.000 e Ft-ból javasoljuk 8.500 
e Ft felszabadítását. 

Az előterjesztést a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság a soros ülésén tárgyalja 
és a határozatát a Bizottság Elnöke a Képviselő-testületi ülésen szóban ismerteti. 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok szíves 
elfogadására. 

Határozati javaslatok: 

1./ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi 
költségvetés 15. sz. mellékletében a „Térfigyelő rendszer működtetésének bővítésére" biztosított 
20 M Ft összegű működési célú céltartalékból 8,5 M Ft-ot felszabadít a Gyakorló utcai lakótelep 
térfigyelő telepítéséhez és 2010. évi üzemeltetéséhez. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné 

Szarvasi Ákos főosztályvezetők 

\\\ 

2 



2.1 A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Gyakorló utcai lakótelepen kialakítandó térfigyelő rendszer 2015. március 31-ig történő 
működtetéséhez szükséges bérleti díjat minden évben az adott évi költségvetésében biztosítja. 

Határidő: 
Felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
Dr. Neszteli István jegyző Végrehajtásért felelős: 

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné 
Szarvasi Ákos főosztályvezetők 

3./ A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi 
közbeszerzési tervét módosítja az alábbiak szerint: 

1.1. közösségi értékhatárokat elérő árubeszerzések közé felveszi az alábbi sort 

Tervezett beszerzés megnevezése Tervezett beszerzés 
előzetesen becsült 
értéke (nettó) 

Megjegyzés 

1.1.7 Gyakorló u. lakótelep térfigyelő (új 
telepítés és üzemeltetés) 

42 500 000 Bérleti díj 2015. 
március 15.-ig 
terjedő időszakra 

és egyúttal a II. 1. nemzeti értékhatárokat elérő árubeszerzések közül az alábbi sort törli 
Tervezett beszerzés megnevezése Tervezett beszerzés 

előzetesen becsült 
értéke (nettó)  

Megjegyzés 

II. 1.6 Gyakorló u. lakótelep térfigyelő (új 
telepítés és üzemeltetés)  

33 460 000 Önk. Költségvetés 
éves költség 

Egyben felkéri a polgármestert a közbeszerzés előkészítésére. 

Határidő: 
Felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
Dr. Neszteli István jegyző Végrehajtásért felelős: 

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos 
Bajtek Mihályné főosztályvezetők 

Budapest, 2010. június 25. 

Szarvasi Ákos 
főosztályvezető 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István 
jegyző 
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Mellig 

SZARVASI ÁKOS úrnak, 

X. kerületi Polgármesteri Hivatal 
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály 
Vezetője! 

B u d a p e s t 

Tisztelt Főosztályvezető Úr! 

A 2010. június 21-én megtartott, térfigyelő-rendszer II. ütemének fejlesztésére vonatkozó 
értekezleten elhangzott megkeresés alapján az alábbiakról tájékoztatom: 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület korábbi 
döntésének értemében a térfigyelő rendszer II. ütemének továbbfejlesztésére a X. kerület 
Gyakorló utca és közvetlen környezetében kerül sor. 
Ugyanezen döntés értelmében a rendszer további 11 darab közterületi kamera telepítésével 
bővítik. 

A jövőben bekamerázni kívánt Gyakorló utca és közvetlen környezetére vonatkozóan, 
bűnügyi és közbiztonsági szempontú értékelést hajtattam végre. Az értékelő-elemző munka 
alapján megállapítható, hogy a jelzett terület közel teljes lefedettsége céljából, a testületi 
döntésben meghatározott 11 kamerán túl, további 4 darab kamera (összesen 15 darab) 
telepítésére lenne szükség az esetleges jogsértések észlelésének, illetve utólagos 
felderítésének hatékonysága érdekében. 

Fentieken túl a térfigyelő rendszer II. ütemének fejlesztése tekintetében az alábbiakra hívom 
fel a figyelmet. 

A képviselő-testületi döntés értelmében a térfigyelő rendszer továbbfejlesztésének II. ütemére 
vonatkozó közterületi kamerák (az általam javasolt 11 darab + 4 darab esetében) telepítése és 
üzembe helyezésekor a kapitányság térfigyelő központjában, a meglévő 3 munkaállomáson 
túl -a 3 fő meglévő munkaállomás személyzetén felül + 1 fő térfigyelő- további 
1 munkaállomás telepítésével azonos időben történő rendszerbe állítása szükséges. 

Ezen túlmenően a reagáló egység további 2 fővel -szolgálati gépjárművel együtt- történő 
bővítése szükséges, az ellenőrizendő területek nagysága és távolsága miatt. 

A rendszer + 3 fővel történő bővítésének bérezésre fordított plusszköltsege az alábbiak 
szerint alakul: 

Ha a II. ütem átadására október 01-én kerül sor, akkor bruttó 8.880.960-Ft 
november 01-én kerül sor, akkor bruttó 5.941.056-Ft 

összeg többletforrást szükséges biztosítani a 2010. december 31-ig terjedő időszak 
költségének tekintetében. 



Kérem a fent részletezett költségeket a szükséges forrás biztosításának tervezésekor 
figyelembe venni szíveskedjen. 

Budapest, 2010. június 28. 

Acs Péter r. ezredes 
BRFKX. kerületi Rendőrkapitányság 

Vezetője 


