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1. Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. február 24. napján hozott 35/2022.
(II. 24.) önkormányzati határozatában döntött arról, hogy a 2022. évben 30 db térfigyelő kamerát telepít az
alábbi helyszíneken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Corvin tér fix kamera a szökőkútra irányítva
Szabó Ilonka utca - Kagyló utca sarok
Batthyány utca a Vízivárosi Klub mellett
Batthyány utca - Fiáth János utca sarok
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont
Palota út a Fehérvári kapunál
Bécsi kapu tér
Táncsics Mihály utca 11.
Úri utca - Szentháromság utca kereszteződés
Corvin tér
Bem rakpart - Halász utca kereszteződés
Hunyadi János út - Jégverem utca kereszteződés

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Toldy Ferenc utca 25.
Csalogány utca - Fazekas utca kereszteződés
Iskola utca - Gyorskocsi utca - Markovits Iván utca kereszteződés
Várfok utca - Batthyány utca kereszteződés
Logodi utca 1.
Lovas út 15.
Zsolt utca - Aladár utca kereszteződés
Gellérthegy utca 13.
Döbrentei utca 10.
Döbrentei tér - Szent Gellért rakpart - Rudas Fürdő - Romkert
Szirtes utca - Mihály utca kereszteződés
Hegyalja út - Sánc utca kereszteződés
Ybl Miklós tér - Lánchíd utca kereszteződés
Márvány utca - Kuny Domokos utca - Győző utca kereszteződés
Mészáros utca - Kosciuszko Tádé utca kereszteződés
Apród utca - Attila út kereszteződés
Derék utca - Dezső utca kereszteződés
Hegyalja út - Krisztina körút - Szent Gellért rakpart kereszteződés

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati
rendelet 4. melléklet „Térfigyelő kamerarendszer bővítése" soron az Önkormányzat a feladat végrehajtásához
a bruttó 75 millió forint fedezetet biztosított.
A közbeszerzés értékének meghatározására 2022. március hónapban indikatív árajánlatokat kértünk 3 kamerarendszerek telepítésével és karbantartásával foglalkozó - vállalkozástól.
A terület bejárására valamint az egyes helyszíneken a telepítés műszaki feltételeinek vizsgálatára 2022.
március és április hónapokban került sor, melynek során megállapításra került, hogy a tervezett helyszíneken
vagy közvetlen közelükben lehetőség van a térfigyelő-kamerák elhelyezésére.
Az indikatív árajánlatok elkészítésére a helyszíni bejárást követően a telepítés műszaki feltételeinek
ismeretében kerülhetett sor. Megkeresésünkre 2 db 100 millió forint feletti árajánlat érkezett be május végén,
melyek jelentősen meghaladták a költségvetésben biztosított fedezetet. A legkedvezőbb árajánlat elérte a
bruttó 125 millió forintot.
Az indikatív árajánlatok beérkezését követően egyeztetéseket folytattunk le a megvalósítás költségeinek
csökkentése érdekében, azonban ezek nem vezettek eredményre, 2022. július közepére nyilvánvalóvá vált,
hogy a költségvetésben biztosított fedezet nem elegendő arra, hogy a Képviselő-testület által a 2022. évben
megvalósítani kívánt térfigyelő-kamera fejlesztése létrejöjjön. A jelenleg rendelkezésre álló összeg - a
helyszínek függvényében - 15 -20 kamera telepítésére elegendő.
A 2022. évi térfelügyeleti rendszer bővítésének megvalósításához a Tisztelt Képviselő-testületnek döntést kell
hoznia arról, hogy a fejlesztést a 35/2022. (II. 24.) önkormányzati határozatban meghatározott sorrendben, a
költségvetésben rendelkezésre álló fedezet erejéig valósítja meg.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a döntés költségvetési kihatással nem jár, a korábban
fedezetként biztosított 75 millió forint már szerepel a költségvetésben.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1)
bekezdés az ülés nyilvános és az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a Képviselő-testület
egyszerű többséggel szavaz .

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés és a határozati javaslat megtárgyalására
és elfogadására.
2. D ÖNTÉSI JAVASLAT

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a Budapest I. kerületi térfelügyeleti rendszer 35/2022. (II. 24.) önkormányzati határozattal jóváhagyott
fejlesztésének megvalósításáról

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 4. melléklet „Térfigyelő
kamerarendszer bővítése" soron rendelkezésre álló 75 millió forint fedezet erejéig a térfigyelő kamerák
telepítését a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2022 (II. 24.)
önkormányzati határozatában meghatározott helyszínek sorrendje szerint hagyja jóvá.
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