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támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Kőbányai Önkormányzat a lakóépületek közös helyiségeiben és a bejáratoknál elkövetett 
bűncselekmények megakadályozása, illetve a bűnelkövetések megelőzése érdekében öt év óta 
folyamatosan lehetőséget biztosít a X. kerületi lakóközösségek részére elektronikus 
megfigyelő rendszerek létesítéséhez nyújtandó, vissza nem térítendő 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 hét pályázati kiírás készült, amelyekre összesen 116 db pályázat érkezett. 
A 2014 februárjában bevezetésre került szállítói finanszírozási konstrukció lehetősége 

jelentősen megkönnyítette a lakóközösségek részére a pályázatokon történő részvételt. 

A pályázat benyújtásának határideje 2018. március 31. napja, elbírálási határideje 2018. 
április 30. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről, szóló 
5/2018. (II. 23 .) önkormányzati rendelet 10. melléklet 17. ,,Társasház kamerarendszer" sora 
5 OOO eFt összegű forrást biztosít a fenti feladatra. 

A kiírásban meghatározott 2018. március 31-ei határidőre 12 db pályázat érkezett be, ezek 
közül három tartalmi és formai hibák miatt nem értékelhető. 
Az R. 7. § a) pontja szerint a pályázat érvénytelen, ha a pályázati kiírás szerinti kötelező 
formai és tartalmi követelményeket nem teljesíti, valamint a c) pont szerint, ha a támogatás 
igényelt összegét nem, vagy a pályázati költségvetés 50%-ánál nagyobb arányban határozta 
meg. 
Javaslom, hogy a pályázatok közül hetet a Képviselő-testület akkor támogasson, ha a 
megfigyelő rendszer kiépítése a pályázati kiírásban előírtaknak megfelelően valósul meg, 2 db 
pályázat tekintetében pedig döntsön a szerződés megkötéséről. 
Amennyiben a Képviselő-testület a pályázatok elbírálásáról a fentiek szerint döntést hoz, úgy 
2 443 251 forint támogatás folyósítására kerül sor. 

II. Hatásvizsgálat 

A támogatások segítségével egyre több helyszínen kiépítésre kerülő megfigyelő rendszerek a 
közterületi kamerarendszert kiegészítve jelentősen segítik a bűnelkövetések megelőzését, 
valamint az elkövetett bűncselekmények hatékony felderítését. A megfigyelő rendszerek 
hozzájárulnak a vandalizmus visszaszorításához, a közbiztonság erősödéséhez és a lakosság 



biztonságérzetének javításához. A benyújtott pályázatokból kitűnik, hogy a pozitív 
tapasztalatok hatására a lakóközösségek nagyobb anyagi áldozatot is vállalva bővítik, illetve 
felújítják a meglévő rendszerüket, vagy újabb területeken végeznek kameratelepítéseket. 

III. Végrehajtás feltételei 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről, szóló 
5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 17. ,,Társasház kamerarendszer" sora 
5 OOO eFt összegű forrást biztosít a fenti feladatra. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2018. április,, /f . 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

~~ 
jegyző 



1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2018. ( ...... ) határozata 
a lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó 

támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az elektronikus 
megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó támogatásokról az 1. melléklet szerint dönt. 

2. A Képviselő-testület az 1. mellékletben foglalt táblázat 3. és 10. sorában meghatározott 
pályázó esetében a támogatási szerződést megköti. 

3. A Képviselő-testület az 1. mellékletben foglalt táblázat 2. és 4-9. sorában 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 kivitelező 
vállalkozó részére történik. 

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

Határidő: 2018. április 30. 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezetője 



1. melléklet a . ../201 8. (. .... .) KÖKT határozathoz 

A B c 
1. Pályázó megnevezése Pályázó címe Megítélt 

támogatás 
(Ft) 

2. 1107 Budapest Makk utca 3. Társasház 1113 Budapest, Tüzér u. 8. 150 OOO 
(AGIMO-PARTNER KFT.) 

3. Társasház Állomás utca 1-25. 1102 Budapest, Állomás u. 1-25. 545 027 
4. Társasház Körösi Csoma Sándor út 39. 1105 Budapest, Körösi Csoma 150 OOO 

Sándor u. 39. 
5. 1108 Budapest, Szövőszék utca 2-4. társasház 1 108 Budapest, Lenfonó u. 8. 200 OOO 

(KÖIKÉP BT.) 
6. 1108 Budapest, Gőzmozdony utca 2-8. 1108 Budapest, Lenfonó u. 8. 400 OOO 

társasház 
(KÖIKÉP BT.) 

7. 1108 Budapest, Szőlővirág utca 2-6. társasház 1 108 Budapest, Lenfonó u. 8. 300 OOO 
(KÖIKÉP BT.) 

8. 1108 Budapest, Tóvirág utca 6-8. társasház 1108 Budapest, Lenfonó u. 8. 200 OOO 
(KÖIKÉP BT.) 

9. 1108 Budapest, Gőzmozdony utca 1-3 . 1 108 Budapest, Lenfonó u. 8. 200 OOO 
társasház 
(KÖIKÉP BT.) 

10. Kőbányai Városközpont 2 . sz Lakásszövetkezet 1 105 Budapest, Ónodi köz 13. 298 224 
11. Me2ítélt támo2atások bruttó össze2e: 2 443 251 


