Polgár Város Önkormányzat
Képviselő-testületének

11/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelete
a közterületi térfigyelő rendszerről
(egységes szerkezetben a 15/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelettel)

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelete
a közterületi térfigyelő rendszerről
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közterület-felügyeletről szól
1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésébenben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 21. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az
önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014.(X.27.)
önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Polgár Város Önkormányzatának Pénzügyi és gazdasági bizottsága, valamint Humánfeladatok
és ügyrendi bizottsága véleményének kikérésével, a közterületi térfigyelő rendszerről a
következőket rendeli el:
1. §
(1) Polgár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a város közigazgatási
területén közterületi térfigyelő rendszert működtet.
(2) A közterületi térfigyelő rendszer azon – az Önkormányzat tulajdonát képező – műszaki
eszközök összessége, melyek biztosítják a közterületi képfelvétel jogszabályban előírt
módon történő rögzítését, továbbítását és törlését.
2. §
A közterületi térfigyelő rendszer célja:
a) a közbiztonság növelése, a bűnmegelőzés, a közterület általános rendjének
biztosítása,
b) a megfigyelt közterületen található vagyon, megóvása, felügyelete,
c) a közterület-felügyelet tevékenységének és a rendőrség bűnüldöző
tevékenységének segítése, a két szervezet közötti együttműködés erősítése,
d) a lakosság és a városba látogatók biztonságérzetének növelése, a jogsértések
visszaszorítása.
3. §
Az Önkormányzat a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésével és kezelésével a Polgári
Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeként működő Műszaki Irodát, azon belül a
közterület felügyelőt bízza meg.
4. §
A képfelvevő rendszer működése során be kell tartani a „Polgári Polgármesteri Hivatal
Adatkezelési, adatvédelmi Szabályzatban” rögzítetteket, melynek érvényesüléséért a jegyző a
felelős.

5. §
A közterület felügyelő a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére és kezelésére –
jogszabály alapján hatáskörébe tartozó ügyekben önálló adatkezelői minőségben – az azzal
készített felvételek rögzítésére, törlésére, felhasználására, továbbítására, valamint a fentiekben
nem említett bármely más adatkezelésre kizárólag a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi
LXIII. törvényben és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvényben, valamint a „Polgári Polgármesteri Hivatal Adatkezelési,
adatvédelmi Szabályzatban” meghatározottak szerint jogosult.
6. §
A közterületi térfigyelő rendszer működtetésének költségeit az Önkormányzat a költségvetésről
szóló rendeletében biztosítja.
7. §
(1) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben „a közterület-felügyeletről szóló 1999.
évi LXIII. törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény” rendelkezései az irányadók.
(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel
összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
(3) Ez a rendelet 2015. április 1-én lép hatályba.

Polgár, 2015. március 26.

Tóth József
polgármester

dr. Váliné Antal Mária
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént:
Polgár, 2015. március 27-én

dr. Váliné Antal Mária
címzetes főjegyző

1. sz. melléklet a 11/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelethez1

Elhelyezett térfigyelő kamerák és az általuk megfigyelt közterület
A

B

C

Kamera
sorszáma:

Kamerák elhelyezése:

Megfigyelt közterület:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1

Barankovics tér 2.
Szakiskola épülete, Kossuth u. sarok
Barankovics tér 2.
Szakiskola épülete
Barankovics tér 5.
Polgármesteri Hivatal (GSZH) épülete
Barankovics tér 5.
Polgármesteri Hivatal (GSZH) épülete
Barankovics tér 5.
Polgármesteri Hivatal épülete
Barankovics tér 5.
Polgármesteri Hivatal épülete
Barankovics tér 2-6.
Művelődési Ház épülete
Barankovics tér 2-6.
Művelődési Ház épülete
Barankovics tér 2-6.
Művelődési Ház épülete (hátsó udvari rész)
Barankovics tér 2-6.
Művelődési Ház épülete (hátsó udvari rész)
Hősök u. 6.
Polgár és Csege COOP Zrt. épülete
Hősök u. 8.
Polgári Bank Zrt. épülete

Zólyom u. - Kossuth u. kereszteződés
Szakiskola előtti járda, főtér ÉNy-i
része
Gazdasági Szolgáltató Ház előtti főtér
Főtér középső területe
Polgármesteri Hivatal főbejárat előtti
terület
Polgármesteri Hivatal bejárati út
Művelődési Ház főbejárat
Művelődési Ház bejárati út és parkoló
bejárata
Művelődési Ház hátsó bejárata
Művelődési Ház bejárati út és COOP
üzlet hátsó parkolója
Polgár és Csege COOP Zrt. és a Polgári
Bank Zrt. előtti parkoló
Polgár és Csege COOP Zrt. és a Polgári
Bank Zrt. előtti parkoló
Polgár és Csege COOP Zrt. és a Polgári
Bank Zrt. előtti parkoló, valamint
parkoló kijárata
Panzió és Járóbeteg Szakellátó előtti
közterület

13.

Hősök u. 8.
Polgári Bank Zrt. épülete

14.

Hősök u. 12. előtti villanyoszlop

15.

Hősök u. 12. előtti villanyoszlop

Buszmegálló bejárata

16.

Hősök u. 9. előtti villanyoszlop

Buszmegálló területe

17.

Hősök u. 9. előtti villanyoszlop

Buszmegálló területe

18.

Hősök u. 13. előtti villanyoszlop

Hősök u. és Kiss E. u. kereszteződés

19.

Hősök u. 13. előtti villanyoszlop

Buszmegálló területe (bevásárló udvar
bejárata)

20.

Hősök u. 13/a. előtti villanyoszlop

Buszmegálló területe

21.

Hősök u. 13/a. előtti villanyoszlop

Hősök u. és Táncsics u. kereszteződés,
Kálvária előtti dísztér Ny-i oldala

22.

Hősök u. 13/b. előtti villanyoszlop

Buszmegálló területe

módosított a 15/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelet

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Hősök u. 13/b. előtti villanyoszlop

Kálvária bejárata, dísztér

Kiss E. u. 8.
Mentőállomás épülete (hátsó rész)
Barankovics tér 6.
Művelődési Ház épülete (hátsó udvari rész)
Zólyom u. 5.
volt gyógyszertár épülete
Dózsa u. 2-8
Piac területén lévő épületen
Móricz u. 3-5.
Móricz úti Iskola épülete
Kiss E. u. 2.
vízmű telep

Művelődési Ház hátsó bejárata, COOP
üzlet parkolója

Kálvária-domb Hrsz: 1231/2

Kálvária bejáratának terület

Hősök u. 1.
PÉTEGISZ épülete
Hősök u. 1.
PÉTEGISZ épülete
Kiss E. u. 10.
Játszótéren lévő oszlopon
Dante u. 7.
Korpusz Kft. épülete
Dante utcai – Ady utcai sarok
Szabadság u. 1. számú önkormányzati
ingatlanon
Szabadság u. 1. számú önkormányzati
ingatlanon
Rákóczi u. 103/6. számú önkormányzati
épülete
Sportpálya területén lévő oszlopon Rákóczi
u. 101.
Rákóczi u. 101.
Sportpálya területén lévő oszlopon
Fürdő u. 1.
Strandfürdő bejáratának épülete
Fürdő u. 2.
Városgondnokság épülete

Játszótér, Gimnázium bejárata
Zólyom úti Általános Iskola bejárata
Báthory utca eleje
Móricz úti Iskola bejárata
Nyilvános illemhely

épület bal oldalán lévő kerékpár tároló
épület jobb oldalának területe
játszótér
ravatalozó bejárata
Ady utcai bejáratok
Buszmegálló kihajtójának területe
volt Polonkai Ház
Rákóczi u. 105. számú ingatlan bejárata
és udvar
öltöző épület
bejárat és garázs
Városgondnokság bejárata
strandfürdő bejárata

Fürdő u. 3. Kemping területén lévő oszlopon kemping bejárata
Kiss E. u. 6-8.
játszótér
volt orvosi rendelő épülete
Bem u. 1. számú önkormányzati ingatlanon
ingatlanon lévő épület és udvar
lévő oszlopon

