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Fazekas Csilla,
1. ELŐTERJESZTÉS
Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a 35/2022. (II. 24.) önkormányzati határozatával 30 db térfigyelő kamera
lehetséges telepítéséről döntött br. 75 millió forint rendelkezésre álló forrás erejéig.
A képviselő-testület nem rendelkezik elegendő információval arra vonatkozóan, hogyan zajlott a
tervezés, hogyan került meghatározásra a br. 75 millió forintos keret, továbbá milyen szempontok
alapján került priorizálásra kamerák elhelyezése.
Az indikatív ajánlatok alapján megállapítható, hogy a térfigyelő kamerák telepítésére szánt br. 75
millió forintos forrás azon cél eléréséhez, hogy a kamerák a lehető legtöbb helyen kiépítésre
kerüljenek, nem elegendő, ezért került a képviselő-testület abba a helyzetbe, hogy sorrendiséget kell
meghatároznia/priorizálnia kell a helyszínek között.
A kamerával felszerelendő - jelenleg előterjesztett - helyszínek között nem szeretnénk rangsort
felállítani, megítélésünk szerint a Kerületet egészében kell megvizsgálni, hogy hol szükséges a
térfigyelő kamerák

kiépítése,

esetlegesen

a

már kiépített kamerák cseréje tekintettel azok

elavultságára.
A Kerület érdekét szolgálja, hogy az új kamerák területi elhelyezésének meghatározása, továbbá a
meglévő kamerák esetleges cseréje az illetékes Rendőrkapitánysággal történő közös, átgondoltabb,
hatékonyabb tervezésen alapuljon.
A Kerület érdekét szolgálja továbbá az is, hogy a fejlesztés minél szélesebb körben, minél hatékonyabb
módon

valósulhasson

meg,

amelynek

érdekében

megfelelő

forrást

is

kell

biztosítani

a

megvalósításhoz.
Az előterjesztés szerint a legkedvezőbb ajánlat 125 millió forint volt, ezért ennek a nagyságrendnek az
elérése érdekében javasoljuk, hogy „Batthyány utcai iskola tornaterem kiviteli terve" soron szereplő
55 millió forintot tegyük át a térfigyelő kamerák sorra tekintettel arra, hogy a tornaterem kiviteli
tervére a Kormány Böröcz László miniszteri biztos közbenjárására biztosította a szükséges fedezetet,
ezért a soron szereplő összeg felszabadítható.

Fentiekre tekintettel kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a napirendet a módosítással elfogadni
szíveskedjen.
2. OÖNTÉSi JAVASLAT
I. Budapest I. Kerület Budavári önkormányzat Képviselő-testülete ..,12021. (. .) önkormányzati
határozata a Budapest I. kerületi térfelügyeleti rendszer 35/2022. {II. 24.) önkormányzati határozat
megvalósításáról
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (11.28.) önkormányzati
rendelet 4. mellékletének „Térfigyelő kamerarendszer bővítése" és „Batthyány utcai Iskola tornaterem
kiviteli terve" sorok terhére bruttó 130 millió forint fedezetet biztosit.
A képviselő-testület megbízza a Gazdasági és Jogi Bizottságot, hogy vegye fel a kapcsolatot a
Budapesti Rendőr-főkapitányság I. kerületi Rendőrkapitányság vezetőjével annak céljából, hogy a
bővített 130 millió forintos fedezet tükrében az új térfigyelő kamerák elhelyezésének tervezésére, a
meglévő térfigyelő kamerák cseréjére vonatkozó igényeket konkretizálják, ennek megfelelően pedig a
térfigyelő kamerák tárgykörében javaslatot készítsen a képviselő-testület számára,
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest I.
kerületi térfeíűgyeleti rendszer 35/2022. (íl. 24.) önkormányzati határozat megvalósítását a Gazdasági
és Jogi Bizottság javaslatának képviselő-testület elé terjesztéséig és arról való döntés meghozataláig
felfüggeszti.
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