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Tisztelt Képviselő-testület!

A Tisztelt Képviselő-testület 2016. május 10-ei ülésén 215/2016. (V.10.) számú határozatával
döntött a „HelpyNet” közbiztonsági projekt Önkormányzat általi teszt üzemmódban történő
ingyenes használatáról.
2016. november 1-jén a közbiztonsági projekt teszt üzemmódban történő működése
megkezdődött, melynek tesztelése a Képviselő-testület tagjainak, a Polgármesteri Hivatal
tisztségviselőinek és a Rendészeti Osztály munkatársainak közreműködésével zajlik.
A „HelpyNet” rendszer riasztási folyamata:
A Rendészeti osztály ügyeletére „HelpyNet” rendszeren érkezett vészhelyzeti riasztás után az
ügyeletes a riasztást leadó személyt a regisztrált telefonszámon visszahívja. Sikeres visszahívás
esetén az ügyeletes a riasztást leadó személytől kapott információk minősítése alapján a
szolgálatban lévő közterület- felügyelőket a helyszínre irányítja, és ezzel párhuzamosan a
segélykérés továbbításra kerül a jogkörrel rendelkező megfelelő társszervhez is. (Rendőrség,
Mentők, Katasztrófavédelem stb.). Sikertelen kapcsolatfelvétel esetén az ügyeletes munkatárs a
szolgálatot ellátó közterület-felügyelőket „HelpyNet” rendszer számítógépes kezelőfelületén
megjelenő GPS jel alapján azonnal a helyszínre irányítja. A közterület-felügyelők a helyszínen
észleltek alapján intézkednek vagy továbbítják a jogkörrel rendelkező megfelelő társszervhez a
helyszínen tapasztalt információkat.
Megkerestük a Budapest Főváros II. kerület Közterület-felügyeletét, valamint a Gyáli
Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeletét, mivel mindkét településen egy éve bevezetésre
került a közbiztonsági rendszer. Tapasztalataik alapján a „HelpyNet” rendszer bevezetését
örömmel fogadta a lakosság, a rendszer jól működik, a lakosság szubjektív biztonság érzete nagy
mértékben növekedett.
A tesztelés eddig eltelt időszakában mintegy 50 alkalommal lett indítva riasztás a „HelpyNet”
rendszeren keresztül a Rendészeti Osztály ügyeletére. A riasztások nagy része Soroksár
közigazgatási területéről érkezett, azonban leteszteltük más helyszínekről pl. Nyíregyháza,
Hajdúszoboszló vonzáskörzetéből is. A riasztások minden esetben beérkeztek az ügyeletre
független attól, hogy Soroksárról vagy más helyszínről indították azt. Ebből következően a
rendszerbe regisztráló soroksári lakosok bárhol tartózkodnak az országban segítséget tudnak
kapni a „HelpyNet” rendszeren keresztül, mivel a riasztást fogadó ügyeletes értékesíteni tudja
a riasztás helyszínén intézkedésre jogosult illetékes hatóságokat.
A tesztelés eddigi tapasztalatai alapján, valamint a II. kerületi és a Gyáli tapasztalatokra alapozva
joggal várhatjuk, hogy a „HelpyNet” rendszer bevezetésével hozzájárulhatunk Soroksár
közbiztonságának javításához és a soroksári lakosok szubjektív biztonságérzetének növeléséhez.
Tekintettel a fentiekre kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a „HelpyNet” közbiztonsági
projekt soroksári rendszerének bevezetésével kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjék.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat III. pontjában szereplő
„jelen határozat melléklete” alatt jelen előterjesztés 3. mellékletét kell érteni.
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Határozati javaslat:
Budapest
Főváros
XXIII.
kerület
Soroksár
Önkormányzat
Képviselőtestületének…./2017. (XII. 6.) határozata a „HelpyNet” közbiztonsági projekt soroksári
rendszerének 2017. évben történő működtetésével kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
2017. január 1. napjától 2017. december 31 napjáig működteti a „HelpyNet”
közbiztonsági projekt soroksári rendszerét.
II.
kötelezettséget vállal a HelpyNet rendszer 2017. évi üzemeltetésének költségeire
7. 500. 000 Ft + ÁFA, összesen 9.525.000 Ft azaz Kilencmillió-ötszázhuszonötezer
Ft összegben az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének terhére.
III.
felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a „HelpyNet”
közbiztonsági projekt soroksári rendszerének 2017. évi üzemeltetése érdekében,
továbbá felhatalmazza a jelen határozat mellékletét képező szerződés aláírására
azzal, hogy az abban foglaltaktól – a 3.1 pontban foglalt összeg kivételével, az
Önkormányzat érdekeit nem sértő módon - eltérhet.
IV.
felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2017. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Határidő: a II. pont vonatkozásában: 2016. december 31.
a IV. pont vonatkozásában: az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
rendelet beterjesztése
V.

Nem vezeti be és nem működteti a „HelpyNet” közbiztonsági projekt soroksári
rendszerét. Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse az ajánlattevőt, és
intézkedjen a teszt üzemmód megszűntetéséről.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Határidő: 2016. december 16.

Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési jogkörben tárgyalja. A határozati javaslat
elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Budapest, 2016. november 15.

Sedlák Tibor
osztályvezető
az előterjesztés készítője

Geiger Ferenc
polgármester
előterjesztő
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Melléklet:

1. Egyeztető lap
2. 215/2016. (IV.10.) határozat
3. Szerződés-tervezet
Egyeztető lap

Javaslat a „HelpyNet” közbiztonsági projekt soroksári rendszerének 2017. évben történő
működtetésére
Az előterjesztés egyeztetve: Polonkai Zoltánné osztályvezető Pénzügyi Osztály
Észrevétel/javaslat: Javaslatom beépítésre került.
……………………………
aláírás

Budapest, 2016. november 21.
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