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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 

A BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitányságával, a térfigyelő rendszer működtetésére kötött 
határozott idejű Megállapodás 2009. december 31-én lejár.  
A rendszer folyamatos működtetéséhez szükséges a 2010. évre vonatkozó  „Megállapodás” 
megkötése, ezért kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az 1. számú mellékletként csatolt 
„Megállapodás” megkötését szíveskedjék támogatni.  
 
A térfigyelő rendszer 2010. évi működtetésére a BRFK XXI. Kerületi Rendőrkapitányság 
által összeállított költségeket figyelembe véve, 60 MFt- ot tervezünk. 
Ez azt jelenti,hogy a működtetés költsége nem változik a 2009.évhez képest. 
 
 
Budapest, 2009.11.19.  

Dr. Borsány György  
 

 
HATÁROZATI JAVASLAT: 

 
1. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő - testülete úgy dönt, 

hogy a térfigyelő rendszer működtetésére a 2010. évi költségvetésben 60 millió 
forint előirányzatot biztosít. 
 

       Felelős: Tóth Mihály polgármester 
                     végrehajtásra:Halmos Istvánné ágazatvezető  
       
       Határidő: költségvetés tervezésekor 
       
 

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata 
szükséges.  

 
 
2. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő - testülete úgy dönt, 

hogy a BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitányságával létesítendő, 2010. évre szóló,  
a térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez szükséges „Megállapodást” jóváhagyja, 
egyúttal felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására.  
 

        Felelős: Tóth Mihály polgármester 
                      végrehajtásra:Oláh Istvánné közrend-és közbiztonsági főmunkatárs 
       
       Határidő: 2009.december 31. 
        
 

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata 
szükséges.  
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1.sz melléklet 
 

MEGÁLLAPODÁS  
 

 
amely létrejött egyrészről: 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: 
Önkormányzat)1211 Budapest, XXI. Szent Imre tér 10. Képviseli: Tóth Mihály polgármester, 
másrészről a 
 
BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitánysága (továbbiakban: Rendőrség) 1211 Budapest, Szent Imre 
tér 23., alapító okirat száma:71-1049/2/2002. 
Képviseli: Nagy András r. alezredes kapitányságvezető (Tel.:427-46-10), (a továbbiakban: Felek) 
között az alábbi tárgyban és feltételekkel:  
 
Előzmények: 
 
A felek rögzítik, hogy megállapodásuk célja Budapest, XXI. Kerület –Csepel- közrendjének és 
közbiztonságának fenntartása és további javítása érdekében térfigyelő rendszer működtetetése.  
Felek kiemelkedő fontosságúnak tekintik a térfigyelő rendszer működtetését, ennek során a 
közterületek rendjének biztosítását. 
A térfigyelő rendszer az Önkormányzat tulajdonában áll, 2006. október 01.napjától 26db kamerával 
üzemel. Az Önkormányzat tájékoztatja a Rendőrséget, hogy 2010-ben további 7 kamera kiépítését 
tervezi. 
 
Fentiekre tekintettel a Felek az alábbi megállapodást kötik: 
 
1. Rendőrkapitányság vállalja, hogy:  
 
A térfigyelő rendszer működtetése során betartja és betartatja a Rendőrség Adatvédelmi 
Szabályzatáról szóló 54/2007.(OT.31.)ORFK utasítás előírásait,különös tekintettel az utasítás XVII. 
fejezetében foglaltakra. 
 

a.)  Kizárólagos használatú helyiséget biztosít a térfigyelő rendszerközpontnak.  
 

      b.)  Biztosítja a rendszer állandó 24 órás működtetését.  
 
       c.)  A tulajdonos részére havonta tájékoztatást készít a rendszer működési területén ismertté vált 
             bűncselekmény - típusok számának alakulásáról. 
  
       d.)  A rendszer meghibásodása esetén, illetve a karbantartás szükségessé válásáról haladéktalanul  
             tájékoztatja az Önkormányzatot.  
            
        e.) A térfigyelő rendszer által közvetített képek figyelésével csak olyan személyt bíz meg, aki 

szakmai ismeretei és  tapasztalata alapján képes a  szükségessé váló intézkedések azonnali 
kezdeményezésére. A térfigyelő rendszerek által közvetített képek figyelése ezért csak a 
Rendőrség hivatásos állományába tartozó – vagy korábban oda tartozott nyugállományú – 
személy alkalmazható, más személy, vagy szervezet közreműködése erre a célra nem vehető 
igénybe. 

 
f.) Vállalja , hogy a térfigyelő rendszer figyelésével megbízott személyek oktatását – figyelemmel 

a Rendőrség Adatvédelmi Szabályzatáról szóló 54/2007. (OT 31.) ORFK utasítás 241. 
pontjában foglaltak szerinti adatvédelmi és személyiségi jogi szabályokra is –  megszervezi,       
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              a  figyeléssel kapcsolatos feladatokat végrehajttatja. 
 

g.) Az Önkormányzati által biztosított gépkocsit csak a térfigyelő rendszer működtetésével 
összefüggésben felmerülő feladatok végrehajtására használja. 
 

h.)  A térfigyelő rendszer működtetéséhez az Önkormányzat által biztosított 60MFt     
felhasználásáról az Önkormányzat felé negyedévenként elszámol,a tárgynegyedévet követő 
hónap 15. napjáig.  

 
      i.)  A térfigyelő-rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása során az egészséget nem  
            veszélyeztető és biztonságos munkavégzés tárgyi követelményeinek – a munkavédelemről       

szóló  1993.évi XCIII.  tv. szerinti – megvalósítása a Rendőrkapitányságot terheli. A 
Rendőrkapitányság köteles a munkavédelemre vonatkozó rendelkezéseket a 
foglalkoztatottakkal megismertetni és megtartatni.  Rendőrkapitányság köteles a 
munkaképtelenséggel járó szolgálati (munka) baleseteket kivizsgálja, nyilvántartásba venni, a 
súlyos szolgálati (munka) baleseteket az ORFK munkabiztonsági főfelügyelőnek bejelenteni, 
illetve a balesetek szolgálati kötelmekkel történő összefüggéséről minősítő határozatot hozni. 

 
j.) A Rendőrkapitányság köteles a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a 

továbbiakban: Rtv.)  42. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a képfelvevők elhelyezésére, a 
megfigyelt területre vonatkozó adatokat a központi szerve honlapján közzétenni. 

 
k.) A Rendőrkapitányság köteles az Rtv. 42. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a képfelvevő 

által megfigyelt területre belépő személyek tájékoztatását elősegítő módon figyelemfelhívó 
jelzés, ismertetés elhelyezésére, mely tartalmazza a képfelvevők elhelyezését és az adatkezelés 
tényét. 

 
2.   Önkormányzat vállalja, hogy:  
     

  a.) A költségvetésében biztosítja a rendőrség részére 2010. évre – a rendőrkapitányság által 
összeállított költségbecslés alapján – a térfigyelő működtetéséhez szükséges anyagi fedezetet, 
bruttó 60 MFt-ot, azaz hatvan-millió forintot, mely összeget negyedévenként utal át a BRFK 
10023002-01451430 számú számlájára. A 2010.évi költségvetés elkészítéséig az utalás 
havonta,a 2009.évi megállapodás szerint történik,mely a költségvetés elfogadását követően a 
jelen megállapodásban rögzítettek szerint kiegészítésre kerül. 

 
b.) 2007. évben a Rendőrségnek üzemeltetésre átadott személygépkocsi kizárólagos 

használatának, üzembetartásának jogát változatlan feltételek mellett biztosítja a Rendőrség 
részére. 

            
   c.)  Jelzi a szükséges javítási és karbantartási feladatokat a rendszert kiépítő cég felé. A térfigyelő 

rendszer karbantartását végző külső személy a térfigyelő rendszer központi kezelési 
helyiségébe csak az ott tartózkodásra jogosult személy kíséretében léphet be és végezheti 
tevékenységét. 

 
        d.) Garanciális körbe nem tartozó (pl. rongálás)meghibásodásokat haladéktalanul kijavíttatja. 
 

e.)  Az Önkormányzat tájékoztatja a Rendőrkapitányságot, hogy az ERANDO Kft-vel fennálló 
karbantartási szerződése alapján a rendszer karbantartásával kapcsolatos feladatokat ellátja. 

 
f.) Az Önkormányzat vállalja, hogy a tulajdonát képező térfigyelő rendszert, és a központban 

elhelyezett műszaki berendezéseket rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban adja át, 
szavatol azért, hogy az átadáskor az átadott eszközök a biztonságos munkavégzés 
követelményeinek megfelelnek, a térfigyelő központban feladatot teljesítő vagy ott tartózkodó 
személyek egészségét nem veszélyeztetik. 
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3.   A szerződés hatálya 
 
Szerződő felek jelen Megállapodást határozott időre 2010. január 01. napjától  2010. december 
31.napjáig kötik. 
 
 
4.   Záró rendelkezések: 
 

a.) Felek tételes átadás-átvételi jegyzőkönyvet vettek fel a Rendőrség használatába átadott 
eszközökről. Az átadott eszközöket a Rendőrség kizárólag a térfigyelő rendszer működéséhez 
használhatja fel. Azok más irányú használata a megállapodás azonnali felmondását 
eredményezi.  

 
b.) A megállapodást a  Felek –tekintettel a határozott idejű megállapodás időtartamára,- indoklás 

nélkül  nem mondhatják fel. A felek az esetleg felmerülő vitás kérdéseket közvetlenül és 
haladéktalanul  megtárgyalják,és kivizsgálják. 
 

c.) A Felek a megállapodást abban az esetben jogosultak azonnali hatállyal felmondani, ha a 
másik fél a megállapodásban foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi. 
 

d.) Felek rögzítik, hogy a térfigyelő rendszer folyamatos 24 órás működtetése alapkövetelmény. 
  
e.) Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályi rendelkezések 

az irányadók.  
       
f.) Felek képviselői a jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyező 

tartalmú okiratot írták alá.  
 

g)  Jelen megállapodás Budapest Rendőrfőkapitányának jóváhagyásával lép hatályba.  
 
Budapest, 2009. december    -n.  
 
 
 
 
……………………………………………….                       …………………………………………………….. 
BRFK XXI. Kerületi Rendőrkapitányság                          Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
        Nagy András r. alezredes,                                                                       Tóth Mihály   
                kapitányságvezető                                                                           polgármester 
 
 
 
                                                               
                                      
                                                                                            ……………………………………………………  
                                                                                            Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
                                                                                                             dr.Szeles Gábor  
                                                                                                                   jegyző 
 
                                                     
 
 
 
Jóváhagyom:  
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Budapest, 2009.december             -n. 
 
 
……………………………………………. 
Dr.Tóth Gábor r.vezérőrnagy 
      rendőrségi főtanácsos        
Budapest Rendőrfőkapitánya 
 
Jogi szempontból ellenjegyezte:                                           Pénzügyi szempontból ellenjegyezte: 
Budapest, 2009.december            –n.                                       Budapest, 2009.december     -n. 
 
 
………………………………………………                        …………………………………………. 
               BRFK részéről                                                                        BRFK  részéről 
                                                                                              
      
                                                                                                Budapest , 2009.december           -n.                                     
                                                                                                              
 
                                                                                        ………………………………………. 
                                                                                                         Önkormányzat részéről 
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