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Tisztelt Közgyűlés! 

A közterületi képfelvevők elhelyezésére, illetve a felvételek felhasználására és az adatkezelésre 

vonatkozó kereteket és felhatalmazást a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 42- 42/A. §-ai, 

valamint a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Ktftv.) 7-7/A. §-ai 

jelölik ki. A hatályos szabályozás mindkét szervezetet felhatalmazza közterületi képfelvevők 

elhelyezésére, üzemeltetésére. A megfigyelt közterületek kijelölése az önkormányzat döntési 

kompetenciája. A jogszabályi rendelkezések kitérnek a felvételek kezelésének határidejére, 

felhasználásuk, illetve továbbításuk célhoz kötöttségére. 

Az Ktftv. 7. § (3) és (4) bekezdése alapján a képfelvevő elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel 
megfigyelt közterület kijelöléséről a felügyelet előterjesztésére a képviselő-testü l et dönt. A 
felügyelet a képfelvevő elhelyezéséről és a képfelvevők által megfigyelt közterü letről tájékoztatja a 
rendőrséget, valamint ezeket az adatokat a felügyeletet működtető önkormányzat a polgármesteri 
hivatal honlapján közzéteszi. 

A Ktftv. 1. § (6) bekezdése alapján a közterület-felügyeletnek és a részéről eljáró fe lügyelőnek 

feladatot - a Ktftv. keretei közt - törvény és kormányrendelet mellett önkormányzati rendelet is 

megállapíthat. 

A TOP-6.3.2-15-NYl-2016-00001" Zöld Város kialakítása Nyíregyháza területén" projekt keretében 
elsőként megújult a Benczúr- Bessenyei tér. 

A Benczúr-Besenyei terek vonatkozásában a munkálatok során -többek között -jelentős mennyiségű 
új járda, sétány útburkolat, térkő létesült, két darab okos pad is telepítésre került, valamint 
zöldfelület fejlesztés is megvalósult. Ezek megóvása elsődleges cél, mivel a fejlesztés hozzájárul a 
település általános környezeti állapotának javulásához. A megvalósítás során, olyan módszerek 
kerületek alkalmazásra, amelyek környezetvédő módon biztosítják az infrastruktúra működését, 

elősegítik a fenntartható fejlődést. A beruházással érintett területeken csak gyalogos forgalom a 
megengedett a gépjármű forgalom teljes tilalma mellett. A megújított terek állagmegóvása 
érdekében - a garanciális problémák megelőzése céljából-Nyíregyháza Megyei Jogú Város vezetése 
szükségesnek ítéli a területek védelmét biztosító kamerarendszer kiépítését és telep ítését. 
A kamera képek a Közterület-felügyelet ügyeleti központjába kerülnek bejátszásra. A projekt 
keretében 9 darab térfigyelő kamra kerül kihelyezésre, amelyek az alábbi objektumokat figyelik meg: 

1. Benczúr tér: játszótér, okospad, Vénusz és Benczúr szobor, il lemhely. 
2. Bessenyei tér: Bessenyei, Thália és Váci szobor, Krúdy szobor fémhintóva l, valamint a 

szökőkút. 
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Ezek alapján a kamerák telepítésére az alábbi helyeket javasoljuk: 

kamera helye kamera típusa megfigyelt terület 

Benczúr tér, játszótér előtt acéloszlop 1 db fix játszótér és környezete 

Benczúr tér, Múzeum előtti oldalon 
1 db fix okospad és környezete 

acéloszlop 

Benczúr tér, Múzeum előtti oldalon 
1 db fix Benczúr szobor és környezete 

acéloszlop 

Bessenyei tér az 1 sz. előtt acéloszlop 1 db fix Bessenyei szobor és környezete 

Bessenyei tér az 1 sz. előtt acéloszlop 1 db fix 
Bessenyei tér 18 sz. irányába eső 

terület 

Bessenyei tér a 14 sz előtt acéloszlop 1 db fi x Krúdy szobor és környezete 

Bessenyei tér a 14 sz előtt acéloszlop 1 db fix Bessenyei tér 8 sz. irányába eső terület 

Bessenyei tér 9 sz. e lőtt acéloszlop 1 db fix szökőkút és környezete 

Bessenyei tér a 9 sz előtt acéloszlop 1 db fix Szin ház utca irányába eső terület 

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozatot elfogadni szíveskedjen! 

Nyíregyháza, 2018. december 12. 
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1. számú melléklet a KFEÜ/5887-1/2018. számú előterjesztéshez 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÖZGYŰLÉS ÉNEK 

.. ./2018 („„.) számú határozata 

a közterületi térfigyelő kamerák elhelyezésére kijelölt helyszínek jóváhagyására 

A Közgyű lés az előterjesztést megtárgyalta és a kamerák telepítésére az alábbi helyszíneket jelöli ki: 

kamera helye kamera típusa megfigyelt terület 

Benczúr tér, játszótér előtt acéloszlop 1 db fix 
játszótér és környezete 

Benczúr tér, Múzeum előtti oldalon 
1 db fix 

okospad és környezete 

acéloszlop 

Benczúr t ér, Múzeum előtti oldalon 
1 db fix 

Benczúr szobor és környezete 

acéloszlop 

Bessenyei tér az 1 sz. előtt acéloszlop 1 db fix 
Bessenyei szobor és környezete 

Bessenyei tér az 1 sz. előtt acéloszlop 1 db fix 
Bessenyei tér 18 sz. irányába eső terület 

Bessenyei tér a 14 sz előtt acéloszlop 1 db fix 
Krúdy szobor és környezete 

Bessenyei tér a 14 sz előtt acéloszlop 1 db fix 
Bessenyei tér 8 sz. irányába eső terület 

Bessenyei t ér 9 sz. előtt acéloszlop 1 db fix 
szökőkút és környezete 

Bessenyei tér a 9 sz előtt acéloszlop 1 db fix 
Szinház utca irányába eső t erület 

A kamerarendszer kiépítéséért fe l elős: 

Pató István a Városfej lesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetője 

Pénzügyi teljesítésért felelő s: 

Pató Nagy M agdolna a Gazdasági osztály vezetője 

Hatá r i dő: 2019.január 11 

Határozatot kapják: 

1. Közgyűlés t agjai 

2. Címzetes főjegyző és Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 
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