BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Előterjesztés
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. október 1-jei ülésére
a közterületi térfelügyelő kamerarendszer üzemeltetéséről, fejlesztéséről

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Gazdasági és Jogi Bizottság
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Az előterjesztés készítéséért
felelős:

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a képviselő
testület ülésére benyújtom:

dr. Vörös Mária
irodavezető

dr. Tarjányi Tamás
jegyző

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

Uní'''

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) illetékességi
területén a közterületek térfigyelő kamerákkal történő megfigyelését 2001 év óta folyamatosan
bővülő számú kamera elhelyezésével biztosítja. A térfelügyeleti rendszer négy kamerával indult
(Szentháromság tér, Hilton és Tárnok utca), amely szám az évek folyamán a fejlesztéseknek
köszönhetően harmincötre bővült. A térfigyelő kamerarendszer átadását követő rövid időszakban
jelentős mértékben javult a közbiztonság, és a bűnmegelőzésben is pozitív eredmények
mutatkoztak.
A térfigyelő rendszer működtetésének alapvető feladata, hogy a bűnmegelőzési és közbiztonsági
célkitűzéseken túlmenően hozzájáruljon a közterületek rendjének, tisztaságának védelméhez,
valamint elősegítse a közterületek jogszerű használatát, és az önkormányzati vagyon védelmét,
illetve a közterületen elkövetett szabálysértések számának csökkenését.

A térfigyelő rendszer eredményesebb működtetése érdekében az Önkormányzat és a Budapesti
Rendőr-főkapitányság között a közterületi térfigyelő rendszer használata, valamint a túlszolgálat
támogatása tárgyában megállapodások megkötésére került sor, amely lehetővé tette azt, hogy a
közterület-felügyelet munkatársain felül további egy munkaállomáson a rendőrség részvételével
valósuljon meg a komplex üzemeltetés.
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.
A hatályos jogi szabályozás alapján térfigyelő kamerarendszert a rendőrség vagy a közterület
felügyelet üzemeltethet.
Az Önkormányzat illetékességi területén működő térfigyelő kamerák elhelyezésére és
üzemeltetésére az anyagi fedezetet az Önkormányzat biztosította.
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 térfigyelő kamerarendszer bővítéséről a Tisztelt Képviselő-testület 2020. július 16. napján
elfogadta a 78/2020. (VII. 16.) önkormányzati határozatát.
A korábbi években elhelyezett és jelenleg is üzemelő térfigyelő kamerák elhelyezéséről valamint a
képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről korábban nem született képviselő-testületi döntés.
Ennek pótlásaként a jelenleg üzemelő térfigyelőkamerák elhelyezkedéséről való döntés
meghozatalát kérem a képviselő-testülettől.
Az Önkormányzat megvizsgálta, illetve folyamatosan vizsgálja annak lehetőségét, hogy milyen
átszervezéssel, átalakításokkal lehet eredményesebbé és gazdaságosabbá tenni a térfigyelő rendszer
működtetését és az erre épülő intézkedési tevékenység ellátását. Szeptember elején a BRFK I.
kerületi Rendőrkapitányság munkatársaival valamint a rendszer karbantartását végző vállalkozás
szakembereivel közösen áttekintésre került a térfigyelő kamerák működésének eddigi tapasztalatai
és a meglevő helyszínek megtartása mellett a rendszer optimális működéséhez szükséges
módosítások (áthelyezés kisebb távolságon belül, doom vagy éppen fix kamerákra történő csere
stb.) kivitelezését kezdeményezte az Önkormányzat a karbantartást végző vállalkozás felé.
A megfogalmazott javaslatok alapján és a hatályos jogszabályok változása miatt szükséges a jelenleg
is működő térfigyelő-rendszer jogszabályoknak való megfelelőségét biztosítani. A térfigyelő
rendszer által megfigyelt területek meghatározásán túl ki kell bővíteni a jelenlegi tárhely-kapacitást,
amely a felvételek megőrzését biztosítja, továbbá egyes kamerákat szakmai szempontok alapján át
kell helyezni. Ez utóbbi két feladatra a 2020. évre biztosított kamera-fejlesztési előirányzat
fedezetet.
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2. Döntési javaslat
... /2020. (...) Képviselő-testületi határozat
a közterületi térfigyelő kamerák üzemeltetéséről és a szükséges fejlesztésekről
1.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi helyszíneken
dönt térfigyelő kamerák üzemeltetéséről és a felsorolt közterületek megfigyeléséről:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Filozófusok kertje
Nyárs utca — Tigris utca sarka
Attila út 31.
Attila út 33.
Attila út 4.
Clark Adám feletti terasz
Clark Ádám tér
Dísz tér 3.
Tárnok utca 9-11.
Szentháromság tér (Mátyás király játszótér)
Szentháromság tér bal (Tárnok utca felőli rész)
Szentháromság tér jobb (Pénztárak előtt)
Hilton Szálló falán
Székely utca - Szilágyi Dezső tér sarka
Batthyány tér (a Szent Anna Plébániatemplom előtt)
Batthyány tér
Mária tér (Rumini játszótér)
Gránit lépcső alsó (Tábor út 5.)
Gránit lépcső felső (Lovas út 3.)
Bugát lépcső (Attila út 99)
Krisztina tér 3.
Citadella (Szirtes úti parkoló)
Halászbástya feljáró
Zsolnai kút
Lovas út (Gránit lépcsőnél)
Logodi I. (Logodi út 78/A)
Logodi II. (Logodi út 78/A)
Halászbástya lejárat
Mansfeld szobor
Reformáció kútja
Lovas úti elektromos töltő
Lovas úti parkoló
Európa liget
Európa liget
Európa liget

2.
A képviselő-testület a 2020. évi közterületi kamera-rendszer fejlesztésére biztosított
előirányzatból nettó 3 319 855 Ft-ot biztosít a közterület-felügyelet számára a
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kamerafelvételek tárolására szolgáló tárhely-kapacitás bővítésére, hogy az a
jogszabályban előírt 30 napos megőrzési határidőt biztosítani tudja.
3.
A képviselő-testület a 2020. évi közterületi kamera-rendszer fejlesztésére biztosított
előirányzatból nettó 2 049 310 Ft-ot biztosít a közterület-felügyelet számára a
meglévő térfigyelő kamerák — BRFK I. kerületi Rendőrkapitányság valamint a
rendszer karbantartását végző vállalkozás szakembereivel egyeztetett módon és
helyszínekre — szakmai szempontok alapján történő áthelyezésére.
4.
A 2020. évi közterületi kamera-rendszer fejlesztésére biztosított előirányzatban
fennmaradó összeg felhasználásáról, valamint a térfelügyeleti rendszer bővítéséről
a képviselő-testület a következő testületi ülésén hoz döntést, hogy a korábban
meghatározott fejlesztési igényekből mely kamerák mely sorrendben kerülnek
kihelyezésre.

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

