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Tisztelt  Képviselő - testület! 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata képviselő-testülete 2009. 
szeptember 22-i testületi ülésén a közrend és a közbiztonság javítása érdekében 
531/2009.(IX.22.)Kt. határozat alapján 70 millió forint összeget különített el a   
feladat megvalósítása érdekében. 
 
Előterjesztésemben vagyonvédelmi jelzőrendszer kiépítésére teszek javaslatot 
családi házas, illetve társasházi övezet tekintetében, valamint technikai eszközök 
vásárlására, új kamerapontok kiépítésére. Megkezdjük családi házas övezetben 
valamint a sétányokon a fix kamerák kiépítését.  
 
A kertvárosi környezetben sorozatosan bekövetkező betörések, besurranásos 
lopások és egyéb bűncselekmények miatt a családi házakban élők közül, egyre 
többen kérik, sürgetik a térfigyelő kamerák kihelyezését. A térfigyelő kamera 
kihelyezésének költsége, valamint a működtetési költség, nincs arányban a 
hatékonysággal. A fás környezetben igen kis hatósugarú kört tud csak figyelni a 
kamera. 
Itt az igazi védelmet a vagyonvédelmi jelzőrendszer kiépítése jelenti, bekötve 
egy korszerű  központtal rendelkező távfelügyeleti rendszerbe, bűncselekmény   
jelzése esetén,  a távfelügyeletet ellátó  biztonsági szolgálat emberei azonnal a 
helyszínre indulnak és így a szolgálat emberei megakadályozzák a 
bűncselekmény elkövetését. 
A társasházak esetében az igazságosság elvét követve szintén utat mutatunk, a 
jövő vagyonbiztonságát bemutatva, amely hasonló elven működik, mint a 
családi házak esetében. 
 Egyebek mellett, a fent említett biztonsági rendszerek kiépítésére teszek 
javaslatot családi házas környezetben, illetve társasházak vonatkozásában, 
vállalkozói, önkormányzati és tulajdonosi finanszírozásban. 
 
 A technikai eszközök beszerzése azért vált szükségessé, hogy a közigazgatási 
eljárás alá tartozó ügyekben minél gyorsabban, - a jogszabályi előírásoknak 
megfelelő technikai eszközökkel – a központi adatbázisba juttatva a 
bizonyítékot, költséghatékony módon, rövid időn belül lehessen megoldani az 
adott ügyet. 
Az ÁMK biztonsági rendszerének kiépítése az önkormányzati vagyon megóvása 
érdekében szükséges, miután több tízmilliós beruházás valósult meg. 
 
Budapest, 2009. november 20.                             
 
 
                                                                              Dr. Borsány György 
 



Határozati javaslat: 
 
1. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy  

dönt, hogy az alább felsorolt feltételekkel, elfogadja a családi házas 
övezetben a 150 db vagyonvédelmi jelzőrendszer kiépítésére  tett  
javaslatot.                              

 
1. A Vállalkozó vállalja: 

• A biztonsági cég vállalja a 150 db családi ház biztonsági rendszerének 
kiépítését saját költségén 

 
2. Az önkormányzat vállalja: 

• a szervezési munkát /a hirdetmény szövegezése, megjelentetése a 
médiában, az ügyfelek fogadása, regisztrálása/ 

• a távfelügyeleti rendszerbe bekapcsolt vonalas átjelzéssel történő 
működés költségeit az üzembe helyezéstől számítva 24 hónapig, br. 
18 millió Ft összegben, melynek fedezetét a 2010.és a 2011.évi 
költségvetésében biztosítja. 

 
3. Tulajdonos vállalja: 

• Egyszeri belépési díj megfizetését a vállalkozónak: 20.000.-Ft /családi 
ház/lakás  összegben. 

 
      Technikai kivitelezés: 

• A lehetőség megjelentetése a CSEPEL újságban, a CSEPP TV-ben, 
CSEPEL ONLINE híradási oldalán 

• A jelentkezés elfogadása időrendi sorrendben történik, a befizetést 
igazoló szelvény alapján, adatfelvétel az önkormányzat 
Bűnmegelőzési Irodáján 

• A családi házak telepítésének beszerelési sorrendje megegyezik a 
jelentkezés sorrendjével  

 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
                végrehajtásért: szakmai előkészítésért: Oláh Istvánné 

                                    pénzügyi előkészítésért: Halmos Istvánné 
 
Határidő: elfogadásra: azonnal 
                 végrehajtásra: 2010.december 31. illetve 2010.évi és a 2011.évi      
                                         költségvetés készítés 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségének 
támogató szavazata szükséges. 



2.  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy  
dönt, hogy az alább felsorolt feltételekkel, elfogadja 400db társasházi 
lakás vagyonvédelmi jelzőrendszerének kiépítésére  tett  javaslatot.                             

 
1. A Vállalkozó vállalja: 

• A biztonsági cég vállalja a 400 db társas házi lakás biztonsági 
rendszerének kiépítését saját költségén 

 
2. Az önkormányzat vállalja: 

• a szervezési munkát /a hirdetmény szövegezése, megjelentetése a 
médiában, az ügyfelek fogadása, regisztrálása/ 

• a távfelügyeleti rendszerbe bekapcsolt vonalas átjelzéssel történő 
működés költségeit, az üzembe helyezéstől számítva 24 hónapig, br. 
24 millió Ft összegben, melynek fedezetét a 2010.és a 2011.évi 
költségvetésében biztosítja. 

 
3. Tulajdonos vállalja: 

• Egyszeri belépési díj megfizetését a vállalkozónak: 7.000.-Ft/lakás 
összegben. 

 
      Technikai kivitelezés: 

• A lehetőség megjelentetése a CSEPEL újságban, a CSEPP TV-ben, 
CSEPEL ONLINE híradási oldalán 

• A jelentkezés elfogadása időrendi sorrendben történik, a befizetést 
igazoló szelvény alapján, adatfelvétel a CSEVAK Zrt. székhelyén 

• A társas házak biztonsági rendszerének telepítésének sorrendje 
megegyezik a jelentkezés sorrendjével.  

 
 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
                    végrehajtásért: szakmai előkészítésért: Oláh Istvánné 

                                        pénzügyi előkészítésért: Halmos Istvánné 
 
Határidő: elfogadásra: azonnal 
                  végrehajtásra: 2010.december 31.illetve 2010.évi és a 2011.évi      
                                            költségvetés készítés 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségének 
támogató szavazata szükséges. 
 



 
3. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy        
dönt, hogy az Általános Művelődési Központ teljes biztonsági rendszerének 
költségét, amely 4,3millió Ft, az 531/2009.(IX.22.)Kt. számú határozat alapján 
a közbiztonsági feladatokra elkülönített előirányzat terhére biztosítja. 
 
 
Felelős: Tóth Mihály  
              végrehajtásért: Oláh Istvánné 
 
Határidő: elfogadásra: azonnal 
                végrehajtásra:2009.június 30. 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségének 
támogató szavazata szükséges. 
 
 
4. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy az alább felsorolt térfigyelő kamerapont kiépítésére tett javaslatot 
elfogadja, a megvalósítására 13millióFt-ot biztosít, az 531/2009.(IX.22.)Kt. 
számú határozat alapján közbiztonsági feladatokra elkülönített előirányzat 
terhére. 
 
Kiépítésre kerülő kamerapontok: 

• Baross u./Víztorony mögötti terület/ 
• Áruház tér/Csepeli Piac/ 
• Szent László u. lakótelep/Buszforduló/ 
• Árpád u. Ságvári E. u. kereszteződése 
• Béke téri templom előtti tér 
• Tejút u. Vénusz u. kereszteződése 
• Csepel Művek – Központi út és Déli u. kereszteződése 

 
 Felelős: Tóth Mihály polgármester 
                végrehajtásért:Oláh Istvánné 
   
 Határidő: elfogadásra: azonnal 
                  végrehajtásra:2010.szeptember 30. 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségének 
támogató szavazata szükséges. 
 
  



5.  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy az 531/2009.(IX.22.)Kt. számú határozat alapján  a  közbiztonsági 
feladatokra elkülönített előirányzat terhére 10,7millió Ft-ot biztosít a 
közbiztonsági feladatok megvalósítását elősegítő alábbi technikai eszközök 
beszerzésére. 
 

Tételes felsorolásban a technikai eszközök: 
                              
  1./1 db monitor vezérlőkártya 
      4 db 19”-os LCD monitor 
      2 db 32”-os LCD monitor ≈900eFt 
                              
  2./ 2 db számítógép nyomtatóval/1db színes nyomtató,1db  
       fekete-fehér/klaviaturával,egérrel cca.900eFt 
                             
   3./1 db laptop nyomtatóval(szivargyújtóról üzemeltethető) 
        cca.500eFt 
  
  4./1 db digitális fényképezőgép, memóriakártyával  
      Cca.100eFt 
               
   5./ klímaberendezés cca.300eFt 
                               
   6./ sebességmérő(k) cca. 8millió Ft /Kossuth L.u./ 

                                      
 
 Felelős: Tóth Mihály polgármester 
               végrehajtásért:Oláh Istvánné 
   
 Határidő: elfogadásra: azonnal 
                  végrehajtásra:2010.június 30. 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségének 
támogató szavazata szükséges. 
 
 



 
 
6. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő - testülete úgy 
dönt, hogy a …./2009.(XI.24.) és a …./2009.(XI.24.) Kt. számú 
határozatokban a közbiztonsági fejlesztési feladatok működéséhez a forrást 
a 2010.és 2011.évi költségvetésben biztosítja,ezért az 531/2009.(IX.22.)Kt. 
határozatban jóváhagyott összegből a fennmaradó 42 millió Ft-ot a 
„felhalmozási céltartalék északi bevételből”céltartalékba visszahelyezi. 
 
 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
              végrehajtásért: Halmos Istvánné 
 
Határidő: elfogadásra: azonnal 
                Végrehajtásra: költségvetési rendeletmódosítás 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségének 
támogató szavazata szükséges. 
 
 
7. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő Testülete úgy 
dönt, hogy az északi bevétel terhére 50 millió forintot különít el a közrend- 
közbiztonság további javítására.  
 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
              végrehajtásért: szakmai előkészítésért: Oláh Istvánné  

pénzügyi előkészítésért: Halmos Istvánné 
 
Határidő: elfogadásra: azonnal 
                 végrehajtásra: 2010. januári Kt ülés 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségének 
támogató szavazata szükséges. 
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