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Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 x egyéb 

 

A döntéshez egyszerű x  

  minősített  többség szükséges. 

 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  

igen x 

nem  

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szilágyi Zsolt közbiztonsági tanácsnok előterjesztésével kapcsolatosan Polgármester Asszony 

módosító indítvánnyal élt (121/2/2021). A módosító indítványnak két tartalmi eleme volt: 

egyrészt az adatok ne legyenek a felhőbe mentve, hanem legyen helyi rögzítés, másrészt a 

kamerák telepítése legyen a szerződéssel rendelkező bérlők többségének beleegyezéséhez 

kötve. 

 

A bizottsági vitán az az álláspont alakult ki, hogy a VIK Bizottság nem ért egyet Polgármester 

Asszony javaslatával a helyi rögzítés vonatkozásában, de támogatja a szerződéssel rendelkező 

bérlők többségének beleegyezésének kikérését a telepítés előtt. 

 

A bizottság miután elutasította Polgármester Asszony javaslatát, külön szavazott annak két 

tartalmi eleméről, ezúttal, mint a saját képviselői módosítómról. A szavazás eredménye az volt, 

hogy a bizottság nem támogatta a helyi rögzítést, de támogatta a szerződéssel rendelkező bérlők 

többségének beleegyezésének szükségességét. 

 

Kérem, hogy az előterjesztést a VIKB által javasolt módosított tartalommal fogadja el a Tisztelt 

Képviselő-testület. 

 

Budapest, 2021. december 8. 

 

Árva Péter s.k.  

elnök 

 

 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy 

 

I. …/2021. számú, valamint a …/2021. számú előterjesztésben foglaltak alapján az alábbi 

önkormányzati tulajdonú épületek esetében egyetért a lépcsőházi kamerarendszer kiépítésének 

folytatásával „felhő alapú” rögzítési technológia használata mellett. Az egyes ingatlanok 

területén a kameratelepítés feltétele, hogy a telepítésbe és kamerás megfigyelésbe az 

ingatlanban szerződéssel rendelkező bérlők felét eggyel meghaladó számú bérlő 

beleegyezik. Egyúttal felkéri a Polgármestert, hogy a Budapest Főváros IX. kerület 

Ferencváros Önkormányzata 2022. évi költségvetésében szereplő „lépcsőházi megfigyelő 

rendszer kiépítés” költségvetési soron szereplő előirányzat terhére gondoskodjon a kiépítés 

megvalósításáról. 

1. 1094 Bp., Balázs Béla u. 5.  

2. 1094 Bp., Balázs Béla u. 25.  

3. 1094 Bp., Balázs Béla u. 32/A-B. 

4. 1096 Bp., Thaly Kálmán u. 8. 

5. 1094 Bp. Tűzoltó u. 66. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

Határidő: 2022. június 30. 

 

II. felkéri a Jegyzőt, hogy az önkormányzati tulajdonú épületekben esetlegesen elkövetett 

jogsértések szankcionálása érdekében - az adatvédelmi előírások figyelembevételével - 

gondoskodjon a szükséges „eljárásrend” kidolgozásáról, ezzel összefüggésben az esetlegesen 



3 

 

módosítani szükséges helyi jogszabályok tervezetének előkészítéséről és a Képviselő-testület 

elé terjesztéséről. 

Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

Határidő: 2022. március 31. 

 


