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Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Gazdasági Bizottság részére 

. számú előterjesztés 

a Budapesti Rendőr-főkapitányság tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelméről 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Gazdasági Igazgatóság igazgatója Meich Géza r. dandártábornok 
úr levelében (2. melléklet) tájékoztatott arról, hogy az Egységes Segélyhívó Rendszer (a továbbiakban: 
ESR) 112-es hívószám magyarországi bevezetése a végéhez közeledik, így egy olyan átfogó 
infokommunikációs rendszer épül ki, amely lehetővé teszi a készenléti szervek együttműködési 
folyamatainak korszerűsítését. 

Az ESR kiemeit projekt fontos eleme a tevékenységirányító megyei központokban bevezetésre kerülő 
Tevékenységirányító Rendszer, amelyben szükséges funkció a településeken üzemeltetett térfigyelő 
rendszerek megyei szintű elérése. A térfigyelő-rendszerbe történő eseti hetekintéssellehetőség nyílik a 
jogsértőkkel szembeni hatékony fellépésre. 

A fentiek alapján szükséges a polgármester tulajdonosi hozzájárulása ahhoz, hogy az Önkormányzat 
által üzemeltetett térfigyelő-rendszer kameráinak képeit és vezérlő jeleit a Rendőrség informatikai 
hálózatán keresztül az Egységes Segélyhívó Rendszer (ESR 112) állománya elérhesse és feladatainak 
ellátása érdekében felhasználhassa. 

II. A végrehajtás feltétele 

A Budapest Kőbányai Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 43/2004. (VI. 24.) rendelet 6. § (3) bekezdése értelmében az e rendelet hatálya alá 
tartozó vagyon tárgyainak tekintetében fennálló tulajdonosi pozícióból eredő jognyilatkozatokat -
értékhatártól fiiggetlenül- a Bizottság határozata alapján a polgármester írja alá. 

III. Hatásvizsgálat 

A hozzájárulás kiadásávallehetőség nyílik ajogsértőkkel szembeni hatékonyabb fellépésre. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága 
meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2013. február 5. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Gazdasági Bizottsága 

... /2013. ( ...... ) határozata 
a Budapesti Rendőr-főkapitányság tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelméről 

A Gazdasági Bizottság felkéri a polgármestert, hogy adjon ki tulajdonosi hozzájáruló 
nyilatkozatot a Budapesti Rendőr-főkapitányság Gazdasági Igazgatósága (1139 Budapest, 
Teve u. 4-6.) részére az Önkormányzat által üzemeltetett térfigyelő-rendszer kameráinak 
képei és vezérlő jelei - a Rendőrség informatikai hálózatán keresztül történő - elérése 
érdekében az l. melléklet szerint. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
az aljegyző 

l. melléklet a . ..12013. (. . .) GB határozathoz 

Hozzájáruló nyilatkozat 

Alulírott Kovács Róbert polgármester a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (Budapest X., Szent László tér 29.) képviseletében- a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Bizottságának . ./2013. (II. 
19.) határozata értelmében- tulajdonosi hozzájárulásomat adom, hogy a Budapest Főváros 
X. kerületben az Önkormányzat által üzemeltetett térfigyelő-rendszer kameráinak képeit és 
vezérlő jeleit a Rendőrség informatikai hálózatán keresztül az Egységes Segélyhívó Rendszer 
(ESR 112) állománya elérhesse, és feladatainak ellátása érdekében felhasználhassa. Továbbá 
vállalom, hogy a megvalósítandó integrált rendszer kiépítése során a térfigyelő-rendszeren az 
integrációhoz szükséges módosítások végrehajtását engedélyezem. 

Budapest, 2013. február " " 

Kovács Róbert 
polgármester 
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BUDAPESTI RENDÖR-FŐKAPITÁNYSÁG ' . 
GAZDASÁGI IGAZGATÓ 

Q: 1139 BudapMt Teve u. 4-ó. 1557 Bp. Pf.: 1 J 
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Q.: meichlg@budapest.police.hu 
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Polgármester 20f3 JAN 2 L Tárgy: Térfigyelő ren zerck 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Fax: 06·1/433-8221 

Budapest 

Előadó: 
Telefon: 
!!-maii; 

önkormányzati hozzájáruló 
nyilaticaza t 
Lengyel György r.szds. 
67-122,20-9150203 
lensyelg@budapest. po l ic e. hu 

It,~~ ~)td uY 
~ +S1 t w1alMf~ Wi~ Tisztelt Polgármester Úr! ' ~~~ ~ 

Tájékoztatom, hogy lassan végéhez közeledik az Egységes Segélyhívó Rendszer (ESR) ~ 
hívószám magyarországi bevezetése, ezzel egy olyan átfogó infokommunikációs rendszer é;~:"Jt. 
amely lehetövé teszi majd a készenléti szervek együttműködési folyamatainak korszerűsítését. A 
kialakuló rendszer valós id~jű adat és hangkapcsolatot fog biztosítani a készenléti szervek érintett 
szereplöi, irányítók és végrehajtók között. A készenléti szervek a tevékenységirányitási feladatokat 
megyei központokban látják majd el, amelyhez igazítani kell a rendszer komponenseinek müködését. 

Az ESR kiemeit projekt fontos komponense a tevékenységirányító megyei központokban (TTK) 
bevezetésre kerülö Tevékenységirányitási Rendszer (TIR), amelyben szükséges funkció a 
településeken üzemeltetett térfigyelő rcqdszerek képének megyei szintü elérése. A térfigyelő 
rendszerek állandó felügyelte továbbra is lokálisan, a telephelyen történik majd, azonban eseti 
jelleggel a megyei 'flK~k bekérhetik a kamerák képeit, így segítve a jogsértökkel szembeni hatékony 
fellépést. 

Kérem Polgám1ester Úr szívt:s segítségét és tulajdonosi hozzájárulását, hogy a Budapest X. 
kerületében müködö térfigyelő rendszer kameráinak kép és vezérlö jelei átadására lehetöség nyiljon a 
Rendörség infom1atikai hálózatába. Az orslágos rendszerben történö integrált ke2:elés célja, hogy a 
felhasználás során az adatvédelemről szóló törvényi előirásoknak betartásával az arra teljogosított 
személyek, elsödlegesen az Egységes Segélyhívó Rendszer (ESR 112) állománya a lokális 
rendszerek kameráit elérllessék és a fent ismertetett célok elérése érdekében felhasználhassák. 

A hozzájárulási nyilatkozatok alapvető fontosságúak a projekt eredményes végrehajtása érdekében, 
így mielöbbi rendelkezésünkre állása nélkülözhetetlen. A projekt lebonyolítása során történt 
módosítások miatt a nyilatkozat beszerzésére nagyon rövid határidő áll rendelkezésünkre. 
Kérem, hogy amennyiben módjában áll, úgy a kitöltött nyilatkozatot 2013. január 28-ig elsődlegese-n 
elektronikus formában, lengyelg@budapest.police.hu címre, majd eredetben is visszajuttatni 
szíveskedjen. 

Budapest, 2013. január 17. 

Mt.:lléklct: l példany hozzájáruló nyilatkozat 
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Hozzájáruló nyilatkozat 

Alulírott • . . . . • • . . . . • . . . . • •.. polgárn1ester ................................... V árosikerüle t 

Önkormányzata kép~iseletében, hozzájárulok, hogy a településenikerületben az 

önkormányzat által UzemeJtetett tértigyelő rendszer kameráinak képeit és vezérlő jeleit 

a Rendőrség informatikai hálózatán keresztül az Egységes Segélyhívó Rendszer (ESR 

l 1 2) állománya elérhesse és feladatainak ellátása érdekében felhasználhassa. Továbbá 

vállalom, hogy a megvalósítandó integrált rendszer kiépítése során a térfigyelő 

rendszeren az integrációhoz szükséges módosítások végrehajtását engedélyezem . 

........... ~ ............. , 2013. január" ". 

·······························~····· 
polgármester 


