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ELŐTERJESZTÉS-3.   
Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete alapján 
 

A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2021. szeptember 28. 

A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület 

Az előterjesztést készítette: jegyző 

Előterjesztő: polgármester 

A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: nyílt / zárt 

A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: rendes / rendkívüli 

A határozat elfogadásához szükséges többség típusa: egyszerű / minősített 

A szavazás módja: nyílt / titkos 

A tárgyalandó témakör: Rendelet a közterületi térfigyelő rendszerről 

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA 

A közbiztonság növelése, a bűnmegelőzés, a közterület általános rendjének biztosítása 

érdekében Nagymaros Város Önkormányzata közigazgatási területén kamerarendszert 

működtet. Az Önkormányzat a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésével és kezelésével  

a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeként működő közterület-felügyeletet bízza 

meg, valamint együttműködési megállapodást köt az illetékes rendőrkapitánysággal. 

 

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA 

- 

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK 

- az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontja  

- a közterület−felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdése 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés (2) pontja 

 

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR 

MEGNEVEZÉSE 

 

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE 

 

6. RENDELET-TERVEZET 

 

        
RENDELETTERVEZET 

 

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

6/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelete 

a közterületi térfigyelő rendszerről 

 

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) 

pontjában és a (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 

közterület−felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében, valamint a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 
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1. § 

 

(1) Nagymaros Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a település 

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 és továbbítását. 

 

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, 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) a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeként működő közterület-

felügyeletet bízza meg; 

b) összefüggésben az illetékes rendőrkapitánysággal − a rendőrségről szóló törvény 

alapján − együttműködési megállapodást köt. 

 

4. § 

 

A közterület-felügyelet részéről eljáró 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 törvényben és az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló törvényben, valamint a közterületi térfigyelő rendszer 

működtetésére vonatkozó adatvédelmi szabályzatban meghatározottak szerint jogosult. 

 

5. § 

 

A közterületi térfigyelő rendszer működtetésének költségeit az Önkormányzat a 

költségvetésről szóló rendeletében biztosítja. 
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6. § 

 

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. 

 

 

Nagymaros, 2021. 

 

 

Heinczinger Balázs      Lindmayer Eszter 

            polgármester                         jegyző 

 

 

ZÁRADÉK: 

A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2021. szeptember 

29. napján kihirdetésre került. 

 

       Lindmayer Eszter jegyző 

A közzététel időtartama: 15 nap 
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1. sz. melléklet: GPS-koordináták 

  

 

 

Szélesség Hosszúság  Átmérő 
  

Kamera típusa 

47.809928 ° 18.970978 ° 20 m Mák utca 
UOVision 
UM785-4G LTE 
felhős kamera 

47.788069 ° 18.957267 ° 20 m 
Molnár 
utca 

UOVision 
UM785-4G LTE 
felhős kamera 

47.814431 ° 18.975763 ° 20 m 
Nagyhenc 
dűlő 

UOVision 
UM785-4G LTE 
felhős kamera 

47.792052 ° 18.959289 ° 30 m 
P+R 
parkoló 

UOVision 
UM785-4G LTE 
felhős kamera 

47.821614 ° 18.984851 ° 20 m Pata sor 
UOVision 
UM785-4G LTE 
felhős kamera 

47.795169 ° 18.958694 ° 20 m 
Kisújhegy 
utca 

UOVision 
UM785-4G LTE 
felhős kamera 

47.802239 ° 18.96306 ° 20 m Temető  
UOVision 
UM785-4G LTE 
felhős kamera 

47.800131 ° 18.961075 ° 10 m 
Rákóczi 
Ferenc 
utca 

UOVision 
UM785-4G LTE 
felhős kamera 

47.780759 ° 18.952095 ° 10 m 
Vasút 
utca  

UOVision 
UM785-4G LTE 
felhős kamera 

47.821654 18.984857 15 m 
Kóspallagi 
út-Pata 
sor sarok 

UOVision 
UM785-4G LTE 
felhős kamera 

47.799944 18.960897 15 m 

Rákóczi 
út-
Radnóti 
utca 
sarok 

DS-2CD2620F-I 

47.789942 18.961561 15 m Halas 
DS-2CD2620F-I 

47.790434 18.961800 15 m Piknik 
DS-2CD2620F-I 

47.790434 18.961800 15 m Piknik 
DS-2CD2620F-I 

47.791087 18.962103 15 m 
Mainzi 
utca előtt 

DS-2CD2043G0-I 

47.791087 18.962103 15 m 
Mainzi 
utca előtt 

DS-2CD2043G0-I 
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47.792177 18.962905 15 m 

Yacht 
kikötő-
Strand 
sarok 

DS-2CD2043G0-I 

 

 

 

7. MELLÉKLET:  

- --- 

 

Nagymaros, 2021. szeptember 16. 

 

 

 

 ………………………….. 

Heinczinger Balázs 

Polgármester 

előterjesztő 

………………………….. 

Lindmayer Eszter 

Jegyző 

ellenjegyző 
 


