
Vagyonvédelmi kamera igénylése 

 

Józsefváros közigazgatási területén elhelyezkedő társasházak, lakásszövetkezetek a közös 

tulajdonú épületrészek, területek megfigyelését szolgáló vagyonvédelmi kamerát 

igényelhetnek, melyek beszerzése az Önkormányzat feladata. 
 

Vagyonvédelmi kamera igényléséhez az alábbi dokumentumokat szükséges benyújtani: 

a) a rendelet 3. számú mellékletét képező, megfelelően kitöltött adatlap; 

b) közgyűlési jegyzőkönyv, mellékleteivel, amely tartalmazza a közgyűlés döntését: 

- a kamerák igényléséről,  

- az igényelni kívánt kamerák számáról - mely nem haladhatja meg a lépcsőházankénti 

2 darabot -,  

- arról, hogy a társasház a használatba adás időtartama alatt vállalja az üzemeltetést és 

fenntartást,  

- arról, hogy szervezeti és működési szabályzatának a kamera használatára irányadó 

jogszabályoknak történő megfelelését biztosítja. 

A vagyonvédelmi kamera a Képviselő-testület által biztosított keretösszeg erejéig 

folyamatosan igényelhető a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységéhez benyújtott 

igénylőlap és mellékletei leadásával. A beérkezett igényekről a hatáskörrel rendelkező 

bizottság javaslata alapján a polgármester dönt. 

Az Önkormányzat a kamerákat térítésmentesen a társasház használatába adja. 

A használatba adás időtartama alatt az átadástól számított 30 napon belül a társasháznak be 

kell mutatnia a kamerák üzemeltetésére vonatkozó, jogszabályokban meghatározott 

feltételeknek megfelelő szerződést. 

A használatba adás időtartama alatt minden évben köteles a kamerák fényképes 

dokumentációját benyújtani és nyilatkozni arról, hogy a használatba adott kamerákat 

üzemelteti. 

Amennyiben a használatba adás időtartama alatt megállapításra kerül, hogy a társasház a 

pályázaton elnyert kamerákat nem üzemelteti vagy nem rendeltetésszerűen használja, az 

Önkormányzat felszólítást küld a társasház részére, melyben felhívja a társasházat, hogy a 

kézhezvételtől számított 30 napon belül tegye meg a szükséges intézkedéseket az üzemeltetés 

vagy a rendeltetésszerű használat biztosítása érdekében. Amennyiben a társasház ennek nem 

tesz eleget, az Önkormányzat a használati megállapodást felmondja. A társasház köteles a 

kamerákat és a hozzá tartozó rögzítő egységet a felmondást követő 8 napon belül leszerelni és 

az Önkormányzatnak visszaadni. 

Amennyiben a kamerák a társasház felróható magatartásából megsemmisülnek vagy 

rendeltetésszerű használatra alkalmatlan állapotba kerülnek, a társasház köteles a 

maradványértéket az Önkormányzat részére megfizetni. 

 
 


