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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

I?G . számú előterjesztés 

a lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó 
támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Kőbányai Önkormányzat a 2013. április 30. napján meghirdetett- első- pályázati kiírás 
óta folyamatosan lehetőséget biztosít a X. kerületi lakóközösségek részére elektronikus 
megfigyelő rendszerek létesítéséhez nyújtandó, vissza nem térintendő támogatások 
elnyerésére. A Képviselő-testület 2013 áprilisában megalkotta a pályázati kiírások alapjául 
szolgáló, a lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó 
támogatásról szóló 20/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: R.). Az R. 
hatályba lépése óta négy pályázati kiírás készült, amelyekre összesen 77 db pályázat érkezett. 

A negyedik pályázat benyújtásának határideje 2014. decernber 30. napja, elbírálási határideje 
2015. február 28. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelet tervezetének 9. rnelléklet 17. "Társasházi karnerarendszer" sora 
5 OOO eFt összegű forrást irányoz elő a fenti feladatra. 

A kiírásban meghatározott 2014. decernber 30-ai határidőre 14 db pályázat érkezett. 
Összességében 14 lakóközösséget tudunk ilyen rnódon tárnogatni, rnelyek közül 7 db pályázat 
támogatására a rnűszaki pararnéterek pontosítását követően kerülhet sor. Arnennyiben ezek a 
pályázók a kiegészítést, illetve a pontosítást az R. 8. § (l) bekezdése szerint a 
szerződéskötésig, azaz a képviselő-testületi döntéstől számított 30 napon belül rnegteszik, 
hozzájutnak a tárnogatáshoz. Arnennyiben a kiegészítés nem történik meg, a pályázók 
támogatásban nem részesülhetnek, az Önkormányzat nem köt támogatási szerződést. 
A pályázók közül l db pályázatot a Képviselő-testület akkor támogat, ha a megfigyelő 
rendszer kiépítése a pályázati kiírásban előírtaknak megfelelőerr valósul meg. 6 db pályázat 
tekintetében a szerződés megkötésre kerül. 
Arnennyiben a Képviselő-testület a pályázatok elbírálásáról a fentiek szerint döntést hoz, úgy 
l 586 238 forint támogatás folyósítására kerül sor. 

II. liatásvizsgálat 

Az elmúlt két évben a támogatások segítségével a lakóközösségek által kiépített megfigyelő 
kamerák - a gyakorlati tapasztalatok alapján - hatékonyarr egészítik ki a kerületben üzemelő 
közterületi karnerarendszereket. Az egyre nagyobb területet ellenőrző közterületi 
karnerarendszerek rnűködése rniatt a bűneikövetések száma megnőtt a lépcsőházakban és 
azok bejáratainak környezetében. Az itt bekövetkező bűneikövetések rnegelőzését segíti a 
pályázati támogatás által megvalósuló elektronikus megfigyelő rendszerek kiépítése. 



III. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2015. február " /J:: 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2015. ( ...... ) határozata 
a lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó 

támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az elektronikus 
megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó támogatásokról az l. melléklet szerint dönt. 

2. A Képviselő-testület az l. melléklet 9., 10., ll., 12., 13. és 14. pontjában meghatározott 
pályázó esetében a támogatási szerződést megköti. 

3. Az l. melléklet 1., 3., 4., 5., 6., 7. és 8. pontjában meghatározott pályázó esetében a 
támogatási szerződés abban az esetben köthető meg, ha a szerződéskötésre nyitva álló 
határidőben a pályázó a Polgármesteri Hivatal felhívásában szereplő kiegészítést megteszi. 

4. A Képviselő-testület az l. melléklet 2. pontjában meghatározott pályázó esetében a 
támogatási szerződést a nyertes pályázóval és a kivitelező vállalkozóval köti meg. A 
támogatási összeg kifizetése - a szerződés szerinti teljesítés esetén - a pályázó részére 
történik. 

5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződés megkötése és a támogatás 
folyósítása iránt intézkedjék 

Határidő: 2015. március 20. 
Feladatkörében érintett: a Városüzemeltetési Osztály vezetője 
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l. melléklet a . ..12015. (. .... .) KÖKT határozathoz 

Az elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez megítélt támogatások 

Sor- Pályázó megnevezése Pályázó címe Megítélt 
szám támogatás 

l. Társ-ház Kft. 1108 Budapest, Ujhegyi sétány 12. 150 770 Ft 
(Társasház, Budapest, Román u. 2.) 

2. Társasház ll 04 Budapest, Harmat u. 160. 118 802 Ft 
(Budapest, Harmat u. 158-160.) 

3. Kőbánya V árasközpont ll 05 Budapest, Előd u. 4. 100 OOO Ft 
6. számú Lakásfenntartó Szövetkezet 

4. Társasház, Csilla u. 4. 1101 Budapest, Csilla u. 4. 77 470 Ft 

5. Társasház, Csilla u. 5. ll O l Budapest, Csilla u. 5 83 795 Ft 

6. Társasház, Salgótarjáni u. 53. 1101 Budapest, Salgótarjáni u. 53. 83 795 Ft 

7. XVII. Társasház, Pongrác u. 9. ll O l Budapest, Pongrácz u. 9. XVII. 70 465 Ft 

8. VII. Társasház, Pongrácz u. 9. ll O l Budapest, Pongrácz u. 9. VII. 70 465 Ft 

9. Kőbánya-Ujhegyi Lakásfenntartó Szövetkezet 1108 Budapest, Kövágó u. 12. 138 446 Ft 
(1108 Budapest, Agyagfejtő u. 6-8.) 

10. Kőbánya-Ujhegyi Lakásfenntartó Szövetkezet 1108 Budapest, Kövágó u. 12. 138 446 Ft 
(1108 Budapest, Agyagfejtő u. 10-12.) 

ll. Kőbánya-Ujhegyi Lakásfenntartó Szövetkezet 1108 Budapest, Kövágó u. 12. 138 446 Ft 
(1108 Budapest, Agyagfejtő u. 14-16.) 

12. Kőbánya-Ujhegyi Lakásfenntartó Szövetkezet ll 08 Budapest, Kövágó u. 12. 138 446 Ft 
(1108 Budapest, Szövőszék u. 18-20.) 

13. Kőbánya-Ujhegyi Lakásfenntartó Szövetkezet ll 08 Budapest, Kövágó u. 12. 138 446 Ft 
(1108 Budapest, Kövágó u. 6-8.) 

14. Kőbánya-Ujhegyi Lakásfenntartó Szövetkezet 1108 Budapest, Kövágó u. 12. 138 446 Ft 
(1108 Budapest, Hányató u. 22-24.) 

Megítélt támogatások bruttó összege: 1586 238 Ft 
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