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Tárgy: Térfelügyeleti kamerarendszer telepítése 
 
 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 190/2016. 
(X.25.) VPB. számú határozatával elfogadta a 13. számú egyéni választókerületi képviselő által, az 
Árpádvárosi játszótérre, (Reile Géza – Damjanich – Bagi László utca között) valamint a Mátis 
Kálmán utcai Bölcsődéhez (Mátis Kálmán utcával és az Árpád körúttal párhuzamos névtelen utca) 
térfelügyeleti kamerarendszer kiépítésére tett javaslatot, így a kamerarendszer telepítésére összesen 
1.260.000,-Ft támogatást hagyott jóvá. A támogatás összege polgármesteri határozat alapján 
további 1.260.000,-Ft-al kiegészítésre került. Az érintett közterületeken két-két darab kamera 
felszerelésére kerülhet sor. 
 
A javasolt helyszíneken a kamerarendszer kiépítésének költsége 2.520.000,-Ft, amelyhez a 
közgyűlés a fenti választókerületi javaslatot figyelembe véve Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi 
költségvetéséről szóló 29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban költségvetés) 
4611662 számú, Választókerületi keret előirányzata terhére összesen 2.520.000,-Ft támogatást 
biztosít a Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány részére új kamerák telepítésére.  
 
A Kecskeméti Rendőrkapitányság által kiadott, az előterjesztés mellékletét képező javaslat alapján a 
fenti helyszíneken javasolt a térfelügyeleti kamerarendszer telepítése. A kamerarendszer telepítése 
nagymértékben hozzájárul a megfigyelési pontok környezetében található területek 
közbiztonságának növeléséhez, kiemelt figyelemmel a közrendvédelmi és közlekedésrendészeti 
szempontokra, valamint a kamerarendszer kiépítése jelentős mértékben támogatja a lakosság 
szubjektív biztonságérzetének növelését, a gépjármű, kerékpár vagy gyalogosan menekülő 
bűnelkövetők elfogását. 
 
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 42. § (3) bekezdése értelmében „(…) a képfelvevő 
szükségességéről, a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a rendőrség javaslatára az 
illetékes települési önkormányzat dönt. (…)”  

 



 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek alapján, a határozat-tervezet elfogadásával döntsön a 
térfelügyeleti kamerarendszer telepítéséről.  
 
 
 
Kecskemét, 2016. november 4.      
 
            
 

Dr. Homoki Tamás 
                                   alpolgármester
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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
……/2016. (XI. 24.) határozata 
Térfelügyeleti kamerarendszer telepítése 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Homoki Tamás alpolgármester 
11.145-36/2016. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

1) A közgyűlés úgy dönt, hogy a Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány által az alábbi 
helyszíneken kerüljön sor térfelügyeleti kamerarendszer telepítésére:  
 
- Árpádvárosi játszótér (Reile Géza – Damjanich – Bagi László utca között) 

 
- Mátis Kálmán utcai Bölcsőde (Mátis Kálmán utcával és az Árpád körúttal párhuzamos 

névtelen utca) 
 
 
 

2) A közgyűlés az 1) pontban foglalt kamerák telepítésére 2.520.000,-Ft. támogatást biztosít a 
Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány részére és felkéri Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármestert a támogatási szerződés megkötésére. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
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