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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

443/2021. (VI. 9.) Kgy. határozata 

 

közterületi kamerák elhelyezéséről 
 

1. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere rögzíti, miszerint 

 a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-

CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében a Kormány a 2021. február 8-án hatályba lépett, 

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel Magyarország 

egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki; 

 a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 

megállapította a veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat, 

 a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 

képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a 

polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek 

keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 

ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”, 

 vizsgálatra került, hogy szükséges-e a város közigazgatási területén további térfigyelő kamera 

kihelyezése; a közbiztonság megőrzése, bűncselekmények elkövetésének megelőzése, a vagyon 

védelme céljából – tekintettel arra, hogy ezen célok más módszerekkel nem érhetők el - az alábbi 

helyszínekre javasolt térfigyelő kamerák kihelyezése: 

 

a) Mancz János utca 21. szám mellé 1 db fix kamera 

b) Szedreskerti lakónegyed 28. szám mellé 1 db fix kamera 

c) csalai Kégl-kastély bevezető útjához 1 db fix kamera 

d) szedreskerti temető Szedres dűlő felőli hátsó bejáratához 1 db fix kamera 

e) Arany János utca 22. számú épületre 1 db dome kamera 

 

 javasolt, hogy az a)-d) pontban leírt helyszínekre napelemes kamera kerüljön telepítésre, mivel 

ezen helyszínen nem biztosított az elektromos áram és az internetes elérhetőség sem, a rögzített 

felvétel a helyszínen kerül letöltésre; az e) pontban leírt helyszínre ún. dome kamerát javasolt 

elhelyezni; 

 javasolt, hogy az a)-d) pontokban leírt helyszínekre Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. 

telepítse a kamerákat, melyhez szükséges fedezet a Kft. üzleti tervében rendelkezésre áll; 
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 javasolt, hogy az e) pontban leírt helyszínre az Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság telepítse a már meglévő kamerát; 

 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése rögzíti, miszerint a térfigyelő 

kamera alkalmazása a fent meghatározott célok eléréséhez elengedhetetlenül szükséges 

mértékig terjed, és nem jár az információs önrendelkezési jog aránytalan korlátozásával. 

 a kamerák telepítése szolgálja a közbiztonságot, ezért annak mielőbbi elvégzése indokolt. 

 

 

2. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 

Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestereként – tekintettel az 

1. pontban leírtakra – úgy döntök, hogy az alábbi helyszínekre kerül térfigyelő kamera kihelyezésre: 

a) Mancz János utca 21. szám mellé 1 db fix kamera 

b) Szedreskerti lakónegyed 28. szám mellé 1 db fix kamera 

c) csalai Kégl-kastély bevezető útjához 1 db fix kamera 

d) szedreskerti temető Szedres dűlő felőli hátsó bejáratához 1 db fix kamera 

e) Arany János utca 22. számú épületre 1 db dome kamera 

 

 

3. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár 

Megyei Jogú Város Polgármestereként rögzítem,  

 miszerint az 2.a)-d) pontokban leírt helyszíneken a napelemes kamerák beszerzését és telepítését 

Székesfehérvár Városgondnoksága Korlátolt Felelősségű Társaság az üzleti terve keretén belül 

végzi el, 

 a 2.e) pontban leírt helyszínen az Önkormányzat tulajdonában lévő kamera felszerelését és a 

rendszerbe történő integrálását az Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság végzi el a Társaság és az Önkormányzat között fennálló szerződés alapján, 

 a kamerák telepítése további önkormányzati forrást nem igényel. 

 

 

4. 

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy a Közterület-felügyelet bevonásával jelen határozatom 

végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg, gondoskodjon a 2.a)-d) pontban leírt kamerák 

önkormányzati tulajdonba vételéről, azoknak az Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő üzemeltetésbe adásáról. 

 

 

Felelős:  Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző 

  Nagypál Róbert irodavezető 

Bozai István ügyvezető 

Barabás Tibor ügyvezető 
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