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Tisztelt Közgyűlés 1 

A közterületi képfelvevők elhelyezésére, illetve a felvételek felhasználására és az adatkeze lésre 

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 kijelö lése 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, va lamint a képfelvevővel 
megfigyelt közterület kijelöléséről a felügyelet előterjesztésére a képviselő-testület dönt. A 
felügyelet a képfelvevő elhelyezéséről és a képfelvevők által megfigyelt közterületről 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 felügyelőnek 

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

megá Ila píthat. 

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 ítélte a területek védelmét biztosító kamerarendszer kiépítését és telep ítését. A 
Közgyűlés a 2018.december 20-ai ülésén jóváhagyta a projekt keretében kihe lyezésre kerülő 9 darab 
térfigyelő kamera helyszínét. A kamerák a tervezett határidőre telepítve lettek. 
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A telepített kamerák és az általuk megfigyelt terület: 

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 fix 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. előtt acéloszlop 1 db fix szökőkút és környezete 

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

A kamera képek a Közterület-felügyelet ügyeleti központjába kerültek bejátszásra. 
A közterületi térfigyelő rendszer részét képező, Huszártelepi, Érkerti, Örökösföldi, Belvárosi, 
Józsavárosi kamerák, valamint 8 db rendszámfelismerő forgalomfigyelő kamera mellett a Bessenyei
Benczúr téren telepitett 9 db térfigyelő kamera is segíti a város rendjének a megőrzését. 

A fentiekre tekintettel szükséges a 22/2015 (X.30) önkormányzati rendelet mellékletének a 
módosítása. 

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni és rendelet
tervezetet elfogadni szíveskedjen! 

Nyíregyháza, 2019. január 28. 

Dr. Kása Brigitta Bod~lászló 
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1. számú melléklet a KFEÜ/317-1/2019. számú előterjesztéshez 

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről 

1. A jogszabály megalkotásának szükségessége 

Az új kamerák kihelyezése szükségessé teszi a rendelet mellékletének a módosítását. 

II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai 

A rendelet módosításával a belváros két terén a közbiztonság növelése, a közterület általános 
rendjének biztosítása, a térfigyelő rendszer által lefedett területen talá lható vagyon megóvása, a 
Közterület-felügyelet tevékenységének, a rendőrség bűnüldöző munkájának segítése, a lakosság, a 
városba látogatók biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása várható. 

A rendelet-tervezet gazdasági, költségvetési hatása, hogy a kamerák által megfigyelt területeken 
kevesebb lesz a szándékos rongálás, ezért kevesebb anyagi forrás kell a felújításokra. Ez az 
önkormányzat költségvetésére mindenképpen kedvezően fog hatni. 

Ill. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

A Közterület-felügyelet munkatársaira újabb feladat hárul. A rendelet-tervezet elfogadásával a 
felügyelet munkaterhe várhatóan növekedni fog, mivel az adatkeze lés adminisztrációt igénye l. A 
kamerák által rögzített, a felügyelet hatáskörébe tartozó jogsértésekhez kapcsolódó intézkedések 
többletfeladatot jelentenek, amelyekre az ügy jellegétől függően a közigazgatási hatósági eljárás 
általános szabályairól szóló, illetőleg a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

Az ügyeleti központ 24 órás szolgálata miatt szükséges lenne a közterület-felügyelt létszámát növelni, 
tárgyi, pénzügyirendelkezésre állnak. A rendszer keze lését végző közterület-felügyelők oktatása 
biztosított. 

V. Környezeti és egészségügyi következményei 

A rendelet-tervezet környezeti és egészségügyi következményei közvetetten és közvetlenül is 
érvényesülni fognak a Bessenyei és a Benczúr tér környezetének védelmét, rendjének, tisztaságának 
megóvását célzó rendelkezések útján. 



2. számú melléklet a KFEÜ/317-1/2019. számú előterjesztéshez 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

.. ./„ ... „( .. „.) önkormányzati rendelete 

a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában, a közterület
felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva - a következőket rendeli el. 

1.§. A közterületi térfigyelő rendszerrő l szóló 22/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet melléklete 
helyébe jelen rendelet melléklete lép. 

2. §E rendelet 2019. február 08-án lép hatályba és az azt következő napon hatályát veszt i. 



Melléklet: a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló „ .. ./„.„„. ( ..... „„) önkormányzati rendelethez 

A megfigyelendő területek: Sóstó- Gyógyfü rdő (Központi Park, Tó körüli sétány) 

Kamera típusa Kamera helye és az általa megfigyelt terület 

Kamera azonosító Fix kamera utcanév Helyrajzi 
(2,0 MP IP) szám 

Csónakázó és szabad idős tó (Pizzéria 

Kl 1 melletti oszlopról a Pizzéria előtti 15087/1 
sétányszakaszt figyeli meg) 

Csónakázó és szabadidős tó (Pizzéria 
K2 1 melletti oszlopról a Kádfürdő keleti 15087/1 

homlokzatával párhuzamosan futó 
sétányszakaszt figyeli meg) 

Csónakázó és szabadidős tó (Élményf. 

K3 1 hátsó részénél levő oszlopról a szigetre 15087/2 
vezető híd északi hídfőjénél nyugati 

irányba futó sétányszakaszt figyeli meg) 

Csónakázó és szabadidős tó (Élményt. 

K4 1 hátsó részénél levő oszlopról a szigetre 15087/2 

vezető híd északi hídfőjénél keleti 
irányba futó sétányszakaszt figyeli meg) 

Csónakázó és szabadidős tó (Élményt. 

K5 1 hátsó része -Vegyszertároló sarkánál 15087/2 
lévő oszlopról észak-nyugati irányba 

futó sétányszakaszt figyeli meg) 

Csónakázó és szabadidős tó (Vízparti 

K6 1 lépcső - Élményf. hátsó része - 15087/2 

Vegyszertároló sarkánál lévő oszlopról 

dél-keleti irányba futó sétányszakaszt 
figyeli meg, rálátással a vízparti 
lépcsőre) 

Csónakázó és szabadidős tó -fastég 

K7 1 melletti oszlopról északi irányba futó 15087/2 
sétányszakaszt figyeli meg 

Csónakázó és szabadidős tó (Gyalogos 

K8 1 híd) - fastég melletti oszlopról déli 15087/2 
irányba futó sétányszakaszt figyeli meg 

rálátással a tervezett Igrice híd nyugati 

hídfőjére 

Csónakázó és szabadidős tó -

K9 1 lépcsőzetes stéget és a mellette futó 15087/2 

sétányszakaszt figyeli meg északi 
irányba 

Csónakázó és szabadidős tó -

KlO 1 lépcsőzetes stéget és a mellette futó 15087/2 

sétányszakaszt figyeli meg déli irányba 



Csónakázó és szabadidős tó és a 

Kll 1 Fürdőtó között lévő oszlopról északi 15087/2 
irányba futó sétányszakaszt figyeli meg 

Csónakázó és szabadidős tó és a 

K12 1 Fürdőtó között lévő oszlopról az Igrice 15087/2 
patak felett lévő átereszt figyeli meg 

Csónakázó és szabadidős tó és a 
K13 1 Fürdőtó között lévő oszlopról déli 15087/2 

irányba futó sétányszakaszt figyeli meg 

Csónakázó és szabadidős tó és a 
K14 1 Fürdőtó között lévő sétányszakaszon 15087/2 

lévő oszlopról keleti irányba futó 
sétányszakaszt figyeli meg 

Csónakázó és szabadidős tó és a 
K15 1 Fürdőtó között lévő sétányszakaszon 15087/2 

lévő oszlopról nyugati irányba futó 
sétányszakaszt figyeli meg 

Fürdőtó keleti partja mentén lévő 
K16 1 oszlopról északi irányba futó 15079 

sétányszakaszt figyeli meg 

Fürdőtó keleti partja mentén lévő 
K17 1 oszlopról déli irányba futó 15079 

sétányszakaszt figyeli meg 

Fürdőtó keleti partja mentén lévő 
K18 1 oszlopról északi irányba futó 15079 

sétányszakaszt figyeli meg 

Fürdőtó keleti partja mentén l évő 

K19 1 oszlopról déli irányba futó 15079 
sétányszakaszt figyeli meg 

Fürdőtó keleti partja mentén lévő 
K20 1 oszlopról északi irányba futó 15079 

sétányszakaszt figyeli meg 
Fürdőtó keleti partja mentén l évő 

K21 1 oszlopról déli irányba futó 15079 
sétányszakaszt figyeli meg rálátással a 
Na pozóteraszra 

Központi park északi csomópontjában 
K22 1 lévő oszlopról északi irányba futó 15083/2 

sétányszakaszt figyeli meg a Kádfürdő 
irányába 

Központi park északi csomópontjában 
K23 1 lévő oszlopról keleti irányba futó 15083/2 

sétányszakaszt figyeli meg 

Központi park északi csomópontjában 
K24 1 lévő oszlopról déli irányba futó 15083/2 

sétányszakaszt figyeli meg 
Központi park- Meglévő szökőkút 

K25 1 mellett lévő oszlopról északi irányba 15083/2 
futó sétányszakaszt figyeli meg a Krúdy 
Vigadó irányába 



Központi park csomópontjánál lévő 
K26 1 oszlopról észak-nyugati irányba futó 15083/ 2 

sétányszakaszt figyeli meg 

Központi park csomópontjánál l évő 

K27 1 oszlopról dél-keleti irányba futó 15083/ 2 
sétányszakaszt figyeli meg 

Központi park Senior park melletti 
K28 1 oszlopról a senior parkot figyeli meg 15083/ 2 

Központi park - Tófürdő előtti szökőkút 

K29 1 mellett lévő oszlopról a szökőkút 15083/ 2 
környezetét figyeli meg 

Központi park - Csónakházzal szemben 
K30 1 lévő oszlopról észak-nyugati irányba 15083/ 2 

futó sétányszakaszt figyeli meg 
Központi park - Csónakházzal szemben 

K31 1 lévő oszlopról a Csónakház környezetét 15083/ 2 
figyeli meg 

Központi park - Csónakházzal szemben 
K32 1 l évő oszlopról déli irányba futó 15083/2 

sétányszakaszt figyeli meg 

Deszkás kiszolgáló egység mel letti 

K33 1 sétányon található oszlopról nyugati 15083/ 2 
irányba futó sétányszakaszt figyeli meg 
Deszkás kiszolgáló egység melletti 

K34 1 sétányon található oszlopról keleti 15083/2 
irányba futó sétányszakaszt figyeli meg 

Tófürdő melletti sétányon található 
K35 1 oszlopról nyugati irányba futó 15083/2 

sétányszakaszt figyeli meg 

Tófürdő melletti sétányon található 
K36 1 oszlopról keleti irányba futó 15083/ 2 

sétányszakaszt figyeli meg 

Összesen 36 db 



A megfigyelendő területek: Sóstó- Gyógyfürdő (Revitalizációs sétány) 

Kamera típusa Kamera helye és az általa megfigyelt terület 

Kamera azonosító Fix kamera Helyrajzi szám 

(2,0 MP IP) 

K37 1 „A" jelű Kiszolgáló épület előtti 15099 
sétányon lévő oszlopról déli irányba 
futó sétányszakaszt figyeli meg 

K38 1 „A" je l ű Kiszolgáló épü let előtti 15099 
sétányon lévő oszlopról északi 
irányba futó sétányszakaszt figyeli 
meg 

K39 1 „ B" jelű Kiszolgáló épület előtti 15099 
sétányon lévő oszlopról déli irányba 
futó sétányszakaszt figyeli meg 

K40 1 „B jelű Kiszo lgá ló épület e lőtti 15099 
sétányon lévő oszlopról északi 
irányba futó sétányszakaszt figyeli 
meg 

K41 1 „ C" jelű Kiszolgáló épü let e lőtti 15099 
sétányon lévő oszlopról déli irányba 
futó sétányszakaszt figyeli meg 

K42 1 „C" jelű Kiszolgáló épü let előtti 15099 
sétányon lévő oszlopról északi 
irányba futó sétányszakaszt figye li 
meg 

Összesen: 6 db 

A megfigyelendő területek: Sóstó- Gyógyfürdő (Játszópark) 

Kamera Azonosító/ Ka mera típusa Megfigyelt Terület 
Térvilágítási oszlop jele Fix kamera (db) Utcanév Helyrajzi szám 

Jl/19 1 Kosárlabda pálya 15261 

J2/ 23 1 Kosárlabda pálya 

J3/15 1 Kosárlabda pálya 

J4/ 25 1 Utcabútorok, ping pong asztalok 

J5/ 11 1 Mesekert Játszótér 15260 

J6/9 1 Kaviccsal szórt sétány 

J7/ 1 1 Térkő burkolatú bekötő út 

J8/ 4 1 Életnagyságú Társasjáték 15259 

Összesen: 8 db 



Elhelyezkedés db Megfigyelt terület 

Belváros 

Rákóczi utca 1 . 1 db Forgó Hősök tere 
kamera 

Platán Gyógyszertár ldb Forgó Hősök tere, Jókai tér, agy Imre tér 
kamera 

Rákóczi utca-Kossuth utca 4db Fix Rákóczi utcát két irányba-Kossuth utcát két irányba 

sarok kamera 

Rákóczi utca-Kossuth utca 4db Fix Rendszám felismerés 

sarok kamera 

Dob utca 2db Fix Holokauszt emlék mű és játszótér mellette 
kamera 

Rákóczi utca- Búza tér Sarok 2db Fix Rákóczi utcát két irányba 
kamera 

Búza tér 2 sz. (Nox, Unicum) 2db Fix Búza teret két irányban 
kamera 

Művelődési Központ 1 db Fi>. integrált játszótér 
kamera 

Összesen: 17 db 

Jósa város 

Korányi út- Ferenc körút Sarok ldb Forgó Korányi utat- a Volán irányába és a Ferenc körutat két 
kamera irányban 

Ungvár stny. l .sz ldb Forgó Robinson dombot-Ungvár stny.-Korányi köz 
kamera 

Ungvár stny. fedett rész ldb Forgó Ungvár stny. fedett rész alatti terület 

kamera 

Korányi út-temető bejárat 1 db Forgó Korányi úti piac, Korányi utca- Eszaki temető 
kamera 

Korányi út- Eperjes út Sarok ldb Fix Korányi utat- a Bánki Isk. irányába 

kamera 

Garibaldi utca 43. 3db Fix a Garibaldi utcát két irányban- a sétányt a Robinson 

kamera domb irányába 

Sóstói út Tölgyes Panzió ldb Fix Sóstói utat az Egyetem irányába 
kamera 



Ószőlő utca-Etel Köz sarok 2db Fix Ószőlő utcát 2 irányba 

kamera 

Tas utca- Ószőlő utca sarok 2db Fix Tas utca- Kond utca irányába 

kamera 

Sóstói út-Ferenc krt. sarok ldb Fix Sóstói utat a Stadion irányába 

kamera 

Oszőlő utca - Csaló köz 2db Fix Erdei tornapálya irányába- Ószőlő uta a Tas utca 

kamera irányába 

Korányi utca - Kosbor utca ldb Forgó Korányi utcát- a Bánki Isk. irányába-a Korányi utcát a 

körforga 1 om kamera Temető irányába 

Debreceni út - Váci Mihály 4db Fix Rendszám fel ismerés 

utca kereszteződés kamera 

Összesen: 21 db 

Örökösföld 

Bujtosi tópart 2db Fix Streetball-pálya, játszótér 

kamera 

FazekasJánostér7 3db Fix Fazekas János tér Gomba butiksor, Család utca Örökös 

kamera üzletház felé 

Fazekas János tér 15 3db Fix Törzs utca, buszpályaudvar, Fazekas János tér 

kamera 

FazekasJánostér24 4db Fix Semmelweis utcai Ovoda, Fazekas János téri Ovoda, 

kamera Fazekas János térre vezető utat 

Bocskai utca - Csa lád utca 4db Fix Bocskai, Nagyvárad, Család, Orosi utak 

keres1teződés kamera 

Fazekas János tér Móra Ferenc ldb Fix Fazekas János téren átvezető járda 

isk. tornaterme kamera 

Lobogó utca 1-1 1 3db Fix Lobogó utca bevezető szakasza, hátsó parkoló 

kamera 

Összesen 20 db 

Érkert 

Arpád utca 49 e lőtt ldb Fix Arpád utcai Ovoda és előtte az útszakasz 

kamera 



Móricz Zsigmond utca-Simai út 4db Fix a kereszteződést mind a négy irányba 
sarok kamera 

Arpád utca 4-6.sz. 2db Fix A rendőrőrs mögötti játszótér 
kamera 

Toldi utca 68.sz. 2db Fix Toldi utca 68. első bejárat és a mellette lévő játszótér 
kamera az Érpatak mellett 

Toldi utca-Lehel utca sarok 2db Fix Erpatak hídját, Toldi utcát 
kamera 

Vécsei utca-Toldi utca sarok 2db Fix Toldi utcát az Arany János utca felé, Vécsei utcát a 
kamera Deák utca felé 

Toldi utca 66.sz. 2db Fix Toldi utca 66. hátsó bejárat és a mellette lévő iskola 
kamera bejárata 

Vécsei utca-Deák Ferenc utca 2db Fix Vécsi utcát a Peti Teázó felé, Vécsei utcát a Toldi utca 

sarok kamera felé 

Móricz Zsigmond utcai aluljáró ldb Fix Móricz Zsigmond utcai aluljáró Simai út felőli 
bejárat Simai út felől kamera bejáratát 

Összesen 18 db 

Huszár telep 

Móricz Zsigmond utcai aluljáró ldb Fix Móricz Zsigmond utcai aluljáró Huszár sor felőli 

bejárat Huszár tér felől kamera bejáratát 

Dália utca vége buszforduló 2db Fix Dália utca végé a buszforduló és az összekötő utat a 
kamera Viola utca felé 

Orgona utca vastelep előtt 2db Fix Orgona utcai "S"kanyar felé, Orgona utcát vége felé 
kamera 

Orgona utca-Gyöngyvirág utca 2db Fix Orgona utcát eleje felé-Gyöngyvirág utcát a vége felé 

sarok kamera 

Bottyán utca 1 .sz. 2db Fix A vasút fe lé, az utcán végig a tó utca felé 
kamera 

Huszár tér Y kereszteződés 3db Fix A Viola utcát a 11. sz. irányába, a Huszár teret a Dália 

kamera utca felé, a Huszár teret az aluljáró felé. 

Viola utca 33. 2db Fix A Viola utcát a 21. sz. irányába és az összekötő utat a 

kamera Dália utcai buszforduló felé 



Viola utca 21. 2db Fix A Viola utcát a 11. sz. irányába, a Viola utcát a 33. sz 

kamera irányába 

Viola utca 11. 2db Fix A Viola utcát a 21. sz. irányába és az Huszár tér felé 

"amera 

Huszár téri ABC ldb Fix A Huszár téri új sportpályát és játszóteret 

kamera 

Összesen 19 db 

Bessenyei-Benczúr tér 

Benczúr tér, játszótér előtt 
1 db fix játszótér és környezete 

acéloszlop 

Benczúr tér, Múzeum előtti 
1 db fix okospad és környezete 

oldalon acéloszlop 

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

oldalon acéloszlop 
Bessenyei tér az 1 sz. előtt 

1 db fix Bessenyei szobor és környezete 
acéloszlop 

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

acéloszlop 

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

acél oszlop 

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

acéloszlop 

Bessenyei tér 9 sz. előtt acéloszlop 1 db fix szökőkút és környezete 
Bessenyei tér a 9 sz előtt 

1 db fix Színház utca irányába eső terület 
acéloszlop 

Összesen 9 db 

Mindösszesen 154 db 
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Általános indokolás 

a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 
22/2015. {X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

.. „/„„„ („„„) önkormányzati rendelethez 

A hatályos szabályozás szerint közterületi térfigyelő rendszert a rendőrség és a közterület-felügyelet 
üzemeltethet. A létrehozandó közterületi térfigyelő rendszert önkormányzati rendeletben kell 
szabályozni, mely rendeletnek tartalmaznia kell - többek között-, hogy a kamerák hol helyezkednek 
el, milyen területet figyelnek meg. 

Részletes indokolás 

a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 
22/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

„„/„„.„ („„„) önkormányzati rendelethez 

1.§-hoz 

Nyíregyháza város meghatározott közterületein elhelyezett térfigyelő kamerák helyét és a megfigyelt 
területet jelöli ki. 

2.§-hoz 

A rendelet hatályba lépésének és hatályon kívül helyezésének időpontját határozza meg. 


