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Ügyiratszám: 6863-9/2017. 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2017. szeptember 21-i ülésére 

 

 

Tárgy: Térfelügyeleti kamerarendszer telepítése 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

A 2017. évben a Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány közreműködésével ismételten 

lehetőség nyílik a térfelügyeleti kamerarendszer bővítésére. A Kecskeméti Rendőrkapitánysággal és 

a Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvánnyal történt egyeztetések alapján a következő 

időszakban az alábbi helyszíneken javasolt a térfelügyeleti kamerák elhelyezése. 

 

I. 

Mezeiváros-Ürgés és Erzsébetváros területén az alábbi négy helyszínen kerül sor kamerarendszer 

telepítésére: 

- Juhász utca – Felsőkomárnok utca kereszteződése 

- Belső-Szegedi út – Kinizsi utca kereszteződése 

- Műkerti sétány – Kereszt utca kereszteződése 

- Zöldfa utca – Praktiker melletti terület  

 

A javasolt helyszíneken a kamerarendszerek kiépítésének összköltsége 5.908.000,-Ft, amelynek 

fedezetét a Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) – 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendeletében 

(a továbbiakban: költségvetési rendelet) és a 6863-1/2017.  számú, 2017. 03.13-án kötött támogatási 

szerződésben rögzített éves támogatása terhére – biztosítja. 

 

II. 

 

A Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság a 64/2017. (IV.25.) VPB. számú határozatával elfogadta a 

3. számú egyéni választókerület képviselője által térfelügyeleti kamerarendszer kiépítésére tett 

javaslatot, és a választókerületet érintően a kamerarendszer telepítésére összesen 600.000,- Ft 

összegű támogatást hagyott jóvá. A támogatás összege a 36/2017. (IV.28.) számú polgármesteri 

határozat értelmében további 600.000,- Ft-tal kiegészítésre került. A határozat alapján az alábbi két 

helyszínen kerül sor kamerarendszer telepítésére: 

 

- Gőzhajó utcai játszótér, parkoló és óvoda 

- Szent Imre utca. 

 



A két javasolt helyszínen a kamerarendszer kiépítésének költsége 2.980.000,-Ft, amelyből a fentiek 

alapján a közgyűlés a költségvetési rendelet 4611662 Választókerületi keret előirányzata terhére 

összesen 1.200.000,-Ft azaz egymillió-kétszázezer forint támogatást biztosít a Kecskemét 

Közbiztonságáért Közalapítvány részére új kamerák telepítésére. 

A fennmaradó 1.780.000,-Ft-ot Közalapítvány a költségvetési rendeletben és a 6863-1/2017.  

számú, 2017. 03.13-án kötött támogatási szerződésben rögzített éves támogatása terhére biztosítja. 

 

* * * * 

 

A Kecskeméti Rendőrkapitányság által kiadott, az előterjesztés mellékletét képező vélemény 

alapján a fenti helyszíneken javasolt a térfelügyeleti kamerarendszer telepítése.  

 

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 42. § (3) bekezdése alapján a képfelvevő 

szükségességéről, a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a Rendőrség előterjesztésére 

az illetékes települési önkormányzat dönt, illetve Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja értelmében a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át az 

alapítványi forrás átadása, ezért kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek alapján, a határozat-

tervezet elfogadásával döntsön a térfelügyeleti kamerarendszer telepítéséről és a Közalapítvány 

1.200.000,-Ft-tal történő támogatásáról.  

 

 

 

Kecskemét, 2017. augusztus 28.                 

 

 

Dr. Homoki Tamás 

                                   alpolgármester



HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

……/2017. (IX. 21.) határozata 

Térfelügyeleti kamerarendszer telepítése 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Homoki Tamás alpolgármester 6863-

9/2017. 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:  

 

a) Juhász utca – Felsőkomárnok utca kereszteződése 

b) Belső-Szegedi utca – Kinizsi utca kereszteződése 

c) Műkerti sétány – Kereszt utca kereszteződése 

d) Zöldfa utca – Praktiker melletti terület  

e) Gőzhajó utcai játszótér, parkoló és óvoda 

f)  Szent Imre utca. 

 

 

2. Az 1. pont e)-f) pontjában foglalt helyszíneken a kamerák telepítésének költségeihez a 

közgyűlés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei 

Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 21/2016. (XII.15.) 

önkormányzati rendelete 4611662 „választókerületi keret” előirányzata terhére 1.200.000,-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 

 


