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ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2018. június 21-i ülésére 

 

 

Tárgy: Térfelügyeleti kamerarendszer telepítése 

 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

A 2018. évben a Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány (a továbbiakban: 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. 

Mezeiváros-Ürgés, Erzsébetváros, Széchenyiváros és Hunyadiváros területén az alábbi nyolc 

helyszínen kerülne sor kamerarendszer telepítésére: 

 

1. Szimferopol téri játszótér  

2. Széchenyi sétány - fiatal házasok otthona melletti tér 

3. Kaffka Margit utca - elkerülő út felől rendszámfelismerő kamera telepítése 

4. Kandó Kálmán utcai gyalogos aluljáró 

 

5. Kereszt utca Kórház utcai vége 

6. Kórház utca E5 főútvonal felőli vége 

7. Kórház utca - vasút felőli vége 

8. Praktiker körforgalom - Keleti kihajtó 

 

 Az 1-4. sorszámú helyszíneken a kamerarendszerek kiépítésének anyagi fedezetét a Közalapítvány 

– Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendeletében 

(a továbbiakban: költségvetési rendelet) és a 2270-2/2018. számú, 2018. február 27-én kötött 

támogatási szerződésben rögzített éves támogatása terhére – biztosítja. 

 

 

 

 



 

 Az 5-8. sorszámú helyszíneken a kamerarendszerek kiépítési költségeinek fedezetét a 

Közalapítvány más, külső forrásból biztosítja. E helyszíneken a telepítésre az érintett közterülettel 

határos ingatlan tulajdonosával történő egyeztetést és a más forrásból származó bevétel teljesülését 

követően kerülhet sor. 

 

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.  

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek alapján, a határozat-tervezet elfogadásával döntsön a 

térfelügyeleti kamerarendszer telepítéséről.  

 

 

 

Kecskemét, 2018. május 28.                 

 

 

Dr. Homoki Tamás 

                                   alpolgármester



HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

……/2018. (VI.21.) határozata 

Térfelügyeleti kamerarendszer telepítése 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Homoki Tamás alpolgármester 

16788-3/2018. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

A közgyűlés úgy dönt, hogy a Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány által az alábbi 

helyszíneken kerüljön sor térfelügyeleti kamerarendszer telepítésére:  

 

a) Szimferopol téri játszótér  

 

b) Széchenyi sétány - Fiatal házasok otthona melletti tér 

 

c) Kaffka Margit utca - elkerülő út felől rendszámfelismerő kamera telepítése 

 

d) Kandó Kálmán utcai gyalogos aluljáró 

 

e) Kereszt utca Kórház utcai vége 

 

f) Kórház utca E5 főútvonal felőli vége 

 

g) Kórház utca vasút felőli vége 

 

h) Praktiker körforgalom - Keleti kihajtó 

 

 

 

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős: Homoki Tamás alpolgármester 

 


