Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete
a közterületi térfigyelő rendszerről
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi
LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésben és 7. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1)

(2)

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közterületi rend biztosítása, a
jogellenes magatartások megelőzése, kiszűrése érdekében Pápa város közigazgatási
területén térfigyelő rendszert működtet.
A térfigyelő rendszer az Önkormányzat tulajdonát képező azon műszaki eszközök
összessége, amely biztosítja a közterületi képfelvétel jogszabályban előírt módon
történő rögzítését és továbbítását.
2. §

(1)
(2)

A térfigyelő rendszer üzemeltetése és kezelése a Pápai Polgármesteri Hivatal önálló
szervezeti egységeként működő Közterület-felügyelet feladata.
A Közterület-felügyelet a térfigyelő rendszer üzemeltetésére és kezelésére, a készített
felvételek rögzítésére, felhasználására, továbbítására, törlésére, azzal kapcsolatos
adatkezelésre a közterület-felügyeletről szóló törvényben és az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben foglaltak szerint
jogosult.
3. §

A térfigyelő kamera rendszer üzemeltetésének és működtetésének költségeit az önkormányzat
költségvetési rendelete tartalmazza.
4. §
A térfigyelő rendszer részeként működő képfelvevővel megfigyelt közterületeket az 1.
függelék tartalmazza, amelynek folyamatos vezetéséről a képviselőtestület döntéseinek
figyelembe vételével a jegyző gondoskodik.
5. §
Ez a rendelet 2017. május 1-jén lép hatályba.
Pápa, 2017. február 24.
Dr. Áldozó Tamás sk.
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária sk.
címzetes főjegyző

1. függelék az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez1

Pápa város közigazgatási területén térfigyelő rendszerrel megfigyelt közterületek

A
Kamera
sorszáma

C
Helyrajzi

Megfigyelt közterület

szám

1.

Huszár ltp. 4. sz. alatti épület melletti közterület

3906/208

2.

Vásár tér 4. sz. alatti épület melletti közterület

1983/2

3.

Bástya utca 26. sz. előtti beépítetlen terület

3770

4.

Vásár u. 3. sz. alatti ingatlan előtti közterület

4088/1

5.

Vajda P. ltp. 11. sz. alatti épület előtti közterület

6341/54

6.

Árok u. 7. sz. alatti ingatlan előtti közterület
Árok u 7. sz. alatti ingatlan melletti (Ányos Pál
utca) közterület

3491

7.

1

B

Módosította: 98/2018. (IX.27.) határozat

3514

Hatályos: 2018. 09. 27-től

