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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat illetékességi területén a közterületek térfigyelő
kamerákkal történő megfigyelése 2001 óta folyamatosan bővül. A térfelügyeleti rendszer 4
kamerával indult (Szentháromság tér, Hilton és Tárnok utca), amely az évek folyamán a
fejlesztéseknek köszönhetően 35-re bővült. 2001 és 2017 között kizárólag a BRFK I. kerületi
Rendőrkapitányságán figyelték a térfigyelő kamerákat azonban 2016. évben uniós pályázat
részeként kialakításra került egy önkormányzati operátori központ a Pauler utca 13. szám alatt,
amely 2017. áprilisában kezdte meg a működését. A térfelügyeleti rendszer hasznossága a
gyakorlatban is igazolódott, az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének a növelése, a
jogsértések visszaszorítása, illetve a bűnmegelőzés mellett a rendőrség bűnüldöző tevékenységét is
segíteni tudtuk. Általánosságban elmondható, hogy jelentős mértékben javult kerületünk közrendje

és közbiztonsága. Mindezek mellett és mindezek miatt szükséges a tétfigyelő kamerák számának
további növelése.
A hatályos jogi szabályozás alapján tétfigyelő kametarendszereket a rendőrség illetve a közterület
felügyelet üzemeltethet.
A közterületfelügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 7. § (3) bekezdése
alapján, a felügyelet közterületen, közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból, bárki számára
nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el, és felvételt készíthet. A képfelvevő
elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a felügyelet
előterjesztésére a képviselő-testület dönt.
A Kftv. 7. § (4) bekezdése alapján a képfelvevőt a felügyelet üzemelteti és kezeh. A felügyelet a
képfelvevők elhelyezéséről és a képfelvevők által megfigyelt közterületről tájékoztatja a
rendőrséget, valamint ezeket az adatokat a felügyeletet működtető önkormányzat polgármesteri
hivatalának honlapján közzéteszi.
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2020. évi költségvetése az idei évre bruttó
17 000 000 Ft összeget irányoz elő a térfelügyeleti rendszer telepítésére és bővítésére.
A kerületi lakosoktól az elmúlt időszakban növekvő számban érkezett bejelentés a szelektív
hulladékgyűjtő szigetek körüli közterületek rendezeüen, szemetes állapota miatt. Ez az állapot a
rendszeres takarítás ellenére sem javul, mert a késő esti-éjszakai órákban illegálisan hulladékot
elhelyezőkkel ismeretlen személyekkel szemben nem tudunk hatékonyan fellépni. Ezeknek a
területeknek a soron kívüli takarítása, hulladékmentesítése jelentős anyagi terhet ró az
Önkormányzatra. Nagy előrelépést jelentene, ha a kiemelten problémás szelektív hulladékgyűjtő
szigetek mellé térfigyelő kamerák kerülnének telepítésre. A fejlesztésnek számottevő prevenciós
hatása is van és emellett a hulladékot elhelyező személyek elleni szabálysértési illetve közigazgatási
eljárásban a kamera által rögzített felvételek bizonyítékként felhasználhatók.
A fentiek alapján javaslom az alábbi helyszíneken levő szelektív hulladékgyűjtő szigetek közelében
térfigyelő kamerák elhelyezését.
- Somlói út 51 előtt
- Kosciuszko Tádé utca - a CBA mellett
- Sánc utca — Mihály utca kereszteződés
- Krisztina körút — Mikó kereszteződés
- Győri utca - Kiss János altábornagy utcával szemben
- Krisztina körút — Attila utca között (Az Attila út 31 ingadannal
szemben)
- Mészáros utca — Zsolt utca kereszteződés
- Clark Adám téri parkoló (a kockaparkoló)
- Gellérthegy utca — Orvos lépcső mellett
- Naphegy tér
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A BRFK I. kerületi Rendőrkapitányságának vezetője az idei évben is javaslatot tett térfigyelő
kamerák telepítésére új helyszíneken. Az általa preferált helyeken történő kamera telepítés
elsődleges céljaként a bűnmegelőzést valamint a közbiztonság javítását jelölte meg a
Kapitányságvezető Úr.
A Rendőrség által javasolt helyszínek az alábbiak:
- Lánchíd utcai parkoló a Clark Ádátn tér mellett
- Hattyú u.- Batthyány u. kereszteződés
- Zsolt u. 1-3.
- Kuny Domonkos u. 17. szám elé
- Aladár u. 15. szám elé
- Hegyalja út és Harkály u. kereszteződése
- Hegyalja út és Szirtes u. kereszteződése
- Számadó u. 5. szám előtti villanyoszlopra
- Számadó utca 17 szám alatt található lakóház tetejére
- Úri utca 40 és 66 közötti szakasz lefedésére
Továbbá indokolt a Hunyadi János út sorompó előtti szakaszának megfigyelésére egy külön
térfigyelő kamera felállítása, amely a turistákat szállító buszok közlekedésével és parkolásával
kialakult feszültséget keltő helyzetek megelőzését segítheti elő.
A térfigyelő kamerák telepítésére, figyelemmel arra, hogy a költségvetésben szerepel ilyen jellegű
beruházásra előirányzat a helyszínek meghatározását követően kiírásra kerülő beszerzési eljárás
lefolytatását követően haladéktalanul sor kerülhet.
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2. Döntési javaslat
.. ./2020. (...) Képviselő-testületi Határozat
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja - a 2020.
évben erre a célra biztosított költségvetési előirányzat erejéig - a térfelügyeleti rendszer
20 kamerával történő bővítését az alábbi helyszíneken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Somlói út 51 -nél
Kosciuszko Tádé utca - a CBA mellett
Sánc utca — Mihály utca kereszteződés
Krisztina körút — Mikó kereszteződés
Győri utca - Kiss János altábornagy utcával szemben
Krisztina körút — Attila utca között (Az Attila út 31 ingatlannal szemben)
Mészáros utca - Zsolt utca kereszteződés
Clark Adám téri parkoló (a kockaparkoló)
Gellérthegy utca — Orvos lépcső mellett
Naphegy tér
Lánchíd utcai parkoló a Clark Adám tér mellett
Hattyú u.- Batthyány u. kereszteződés
Zsolt u. 1-3.
Kuny Domonkos u. 17. szám elé
Aladár u. 15-nél
Hegyalja út és Harkály u. kereszteződése
Hegyalja út és Szirtes u. kereszteződése
Számadó u. 5. szám előtti villanyoszlopra
Számadó utca 17 szám alatt található lakóház tetejére
Úri utca 40 és 66 közötti szakasz lefedésére
Hunyadi János út sorompó előtti szakasza

Budapest, 2020. július „
Váradiné Naszályi Márta
polgármester

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETEI
1. melléklet: térkép a térfigyelő kamerák helyének megjelölésével
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Jelmagyarázat:
KÉK: tervezett rendőrségi javaslatra; LILA: tervezett önk. javaslatra; PIROS: meglévő térfigyelő kamerák

