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Tárgy:Tulajdonosihozzájáru|ás je|-atjátszőlercsitóállomáselhelyezésére

Előterjesztő: dľ. Szabó Gábor mb. intézményvezeto
Előterj esĺés elkészítőj e : Józsefu iĺrosi Varostizemęltetési S zo lgálat
Az előteľjesztés nyílt iilés keľetében taľgyalandó.
A hatźrozat elfogadásáh oz egyszeru szótobbség szükséges.

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

A Képviselő-testĹi|et 2O|I. októbeľ zo-aÍL tartott ülése keretében tárgyalta a,Jőzsefvaľosi Varos-

uzemôltetési Szolgálat feladatellátását. A Szolgálat keretében működik a ,,JóFIÚK'' Közrendvé-

delmi Csoport, amely mođeľn technikával felszerelt közrendvédelmi egység, mely biztonsági őľök-

ből,hozzĄuk vezényelt közteľĹilet-felügyelőkből és velük együttműködő rendőľökből áll. A csoport

technikai felszereléše erősen motorizált és térinformatikai ľendszeľen alapuló bevetés-irányítással

dolgozik napí f4 őrában.

Tź$ékonatom a Bizottságot, hogy a,,JOFIÚK'' Közrendvédelmi Csoport feladatainak ellátása érde-

kében beszeľzésľe keľiilá bevetésiľányítási rendszeľ. Ez egy GPS-es, digitális-URH kommunikáci-

őshá|őzat,mely megfelelően elhelyezett je|.átjátszőlerősito állomás esetében a keľület hatéraintul'

is tökéletes, kéSlelteiés nélkĹili, kódolt - lehallgathatatlan - belső infoľmációáramoltatást tesz lehe-

tővé.
Atérképezés és előzetes felmérések alapjan a legjobb helye a je|-átjźltsző állomásnak a Polgáľmes-

teri Hivatal tetején lenne. A kiépítés semmifele egészségtigyikocktnatot nem jelent, akíépítő cég

dolgozik a magyar renđvédelmi szerveknek, valamennyi szakhatósági engedéllyel rendelkezik. A
fe1állításľa keľĹilő antenna nem zavatja a más jellegű adatforgalmazást, az źůta\ahaszná|t frekvenci-

źkkizfuő|ag ľendészeti jellegúek' más típusú ľendszerekkel nem ''ütköznek''.

A Budapest Józsefuáľosi onkormźnyzat vagyonáľól, valamint a versenyeztetés és a helyi kĺiltség-

vetési sżervek beszerzési etjaľásának szabá|yaíről szóló 3712003. (V[.07.) onkormanyzatircnđe|et

23. $ (1) bekezdése szerint: Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a ýaglont érintő e.gléb, tu-

laidőn,ośt iognyilatkozatok meýételének engedélyezésére, dontések meghozatalára a Bizöttság jo-
gosult.

Mindezek a|apj án kérem az a|źbbi határ ozati j avas lat elfo gad ás át.
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HATAROZATI JAVASLAT

A Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottság úgy diint, hogy

hozzájźru| ahhoz' hogy a Polgármesteri Hivatal 1082 Budapest, Baross u. 63-67. szźtm a|atti épiilet
tetiĺszerkezetén a Józsefuárosi Viĺrosüzemeltetési Szolgálat által iizemeltett jel-átjátszőlerósítő állomás
elhelyezéséhez.

ľelelős: polgáľrrresteľ
Határidő: 201 l. december 2|.

A döntés végľehajtását végző szeĺlezeti egység: Józsefuárosi Váľosiizemeltetési Szolgálat
A lakosság széles körét érintő döntések esetén aze|oterjesztés előkészítőjénekjavaslataaközzététel módjá-ra: nemindokolt ľn ilr.
Budapest,2oll. decemberl|. 1yJJ/á.tr

Dr.šżabó GábrôĄ
mb. intézménwezetó
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