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Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna
E L Ő T E R JE S Z T É S
- a Képviselő-testülethez A térfigyelő kamerák helyeinek kijelölése és a közterületi térfigyelő kamera rendszer
működtetésére vonatkozó együttműködési megállapodás elfogadásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat költségvetésében már a tavalyi évben elkülönítésre került egy bizonyos
összeg térfigyelő kamera rendszer kiépítésére, mely tendencia 2014-ben is folytatásra került.
A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. (továbbiakban: Rtv.) 42.§-a értelmében: A
rendőrség közterületen, ahol az közbiztonsági, bűnmegelőzési, illetve bűnüldözési célból
igazolhatóan szükséges, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt
helyezhet el és felvételt készíthet. Az így elhelyezésre kerülő képfelvevő szükségességéről,
a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a rendőrség előterjesztésére az
illetékes települési önkormányzat dönt. A képfelvevő elhelyezési és üzemeltetési
költségeinek biztosítására az önkormányzat és az illetékes rendőrkapitányság az e
törvényben meghatározott keretek között megállapodást köthet. A rendőrség a
képfelvevők elhelyezésére, a megfigyelt területre vonatkozó adatokat a központi szerv
honlapján közzéteszi.
Fenti törvényi rendelkezéseknek megfelelően kapitányságvezető úrral több alkalommal
történő szóbeli egyeztetés, szóbeli előterjesztés alapján jelenleg a város területén 10
megfigyelő állomás működik, mely 3 bázisállomással van összekapcsolva.
A bázisállomások az alábbi helyeken vannak felszerelve: Polgármesteri Hivatal,
Rendőrkapitányság, Városi Sportcsarnok. A bázisállomások veszik az adást a környező
kamerákról és továbbítják azt a Rendőrkapitányságon elhelyezett diszpécserközponthoz.
Térfigyelő kamerák az alábbi helyeken kerültek felszerelésre:
Bercsényi utca- Bethlen Gábor u. kereszteződése 1 db
Erdő u. –Kiss u. kereszteződése 2 db
Szentmihály tér 1 db
Városháza tér 2 db
Garami Ernő u. (Múzeumkert) 1 db
Rendőrkapitány úr írásban is benyújtotta a jövőben elhelyezendő kamerák helyszínére
vonatkozó előterjesztését, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi.
Jelen előterjesztés második határozat-tervezete az önkormányzat és a rendőrség közötti
együttműködési megállapodást tartalmazza.

2

A kiépítésre és bővítésre került/kerülő közterületi térfelügyeleti kamerarendszer létesítésének
és üzemeltetésének költségei teljes mértékben az Önkormányzatot terhelik, amelyek fedezete
a költségvetésben rendelkezésre áll.
A rendőrség megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkező személy útján vállalja a térfigyelő
rendszer által közvetített képek folyamatos figyelemmel kísérését, azt hogy a rögzített
felvételekhez csak az arra feljogosított szervek és személyek férjenek hozzá. A rendőrség a
kamera rendszer működési területén ismertté vált bűncselekményekről évente jelentést készít
az önkormányzat részére. Az együttműködési megállapodást 10 éves határozott időtartamra
javaslom megkötni.
A térfelügyeleti kamerarendszer kiépítése illetve bővítése nagymértékben elősegíti a
Rendőrség bűnmegelőzési és bűnüldözési feladatainak még hatékonyabb ellátását.
Ezért kérem a képviselő-testületet, hogy a rendőrség előterjesztése alapján jelölje ki azon
helyszíneket, ahová térfigyelő kamerák kerüljenek kihelyezésre, valamint az együttműködési
megállapodást fogadja el.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hozza meg döntését az előterjesztéssel kapcsolatban.
Tiszavasvári, 2014. április 18.
Dr. Fülöp Erik
polgármester
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az előterjesztés melléklete
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Határozat-tervezet
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/2014. (IV.24.) Kt. számú
határozata
A térfigyelő kamerák helyeinek kijelöléséről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a rendőrségről szóló 1994. évi
XXXIV. tv. 42.§-a értelmében az alábbi határozatot hozza:
1. A Tiszavasvári Rendőrkapitányság vezetője előterjesztésére Tiszavasvári településen a
közterületen elhelyezésre kerülő térfigyelő kamerák helyszínét az alábbiak szerint jelöli ki:
Bercsényi - Bethlen Gábor u. kereszteződése
Erdő u. –Kiss u. kereszteződése
Szentmihály tér
Városháza tér
Garami Ernő u. (Múzeumkert)
Kabay János u. (vasúti rakodó terület, orvosi rendelő)
Vasvári Pál u. 47. sz.
Erdő-Fehértói u. kereszteződése
Katona-Kiss u. kereszteződése
Katona-Széles u. kereszteződése
Vörösvári u.
Madách-Széles u. kereszteződése
Nagy Sándor –Tolbuchin – Temető u. kereszteződés
Szilágyi-Tolbuchin u. kereszteződés
Bajcsy-Petőfi-Vásártér u. kereszteződés
Kinizsi u. vége
Bocskai u. vége
Petőfi-Hősök-Gépállomás u. kereszteződés
36-os számú főútvonal Széles u. kereszteződés
Kossuth-Ifjúság-Kinizsi u. kereszteződés
Kossuth u. posta előtti szakasza
36-os számú főút Bocskai u. kereszteződés
Attila tér- Báthori u. kereszteződés
Szilágyi-Vasvári Pál u. kereszteződés
Vadvári Pál-Déryné u. kereszteződés
Határidő: folyamatosan

1 db kamera
2 db kamera
1 db kamera
2 db kamera
1 db kamera
1 db kamera
1 db kamera
1 db kamera
1 db kamera
1 db kamera
1 db kamera
1 db kamera
3 db kamera
1 db kamera
2 db kamera
1 db kamera
1 db kamera
1 db kamera
1 db kamera
2 db kamera
2 db kamera
1 db kamera
1 db kamera
1 db kamera
1 db kamera

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

2. Felkéri a polgármestert gondoskodjon a térfigyelő rendszer működési területén
figyelmeztető tábla elhelyezéséről.
Határidő: esedékességkor

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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Határozat-tervezet
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/2014. (IV.24.) Kt. számú
Határozata
közterületi térfigyelő kamera rendszer működtetésére vonatkozó együttműködési
megállapodás elfogadásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a rendőrségről szóló 1994. évi
XXXIV. tv. 42.§-a értelmében az alábbi határozatot hozza:
1. Kinyilatkozza hogy Tiszavasvári Város Önkormányzat tulajdonában lévő videokamerás
térfigyelő kamerarendszer működtetéséről a Tiszavasvári Rendőrkapitánysággal közösen
kíván gondoskodni, ennek érdekében együttműködési megállapodást kötnek.
2. Az együttműködési megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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… /2014.(IV.24.) Kt. sz. határozat melléklete
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
közterületi térfigyelő kamera rendszer működtetésére
mely létrejött egyrészről:
Tiszavasvári Város Önkormányzata
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám
(képviselője: Dr. Fülöp Erik polgármester)
(a továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről:
Tiszavasvári Rendőrkapitányság
4440 Tiszavasvári, Kabay J. u. 9. szám
(képviselője: Paronai János r. alezredes, kapitányságvezető)
(a továbbiakban: Rendőrkapitányság)
együttesen: Felek között az alulírott napon, az alábbi feltételek szerint:
I.
Preambulum:
1. Tiszavasvári városban a bűnözés elleni fellépés, a bűnmegelőzés, a bűnfelderítés, a
közbiztonság, a közrend, a gyermek-és ifjúságvédelem, a baleset megelőzés, a
vagyonvédelem, valamint tulajon védelme érdekében a Felek az Önkormányzat tulajdonában
lévő videokamerás térfigyelő kamerarendszer (továbbiakban: térfigyelő) alkalmazásával
kapcsolatban együttműködnek. Felek jelen együttműködési megállapodást a Rendőrségről
szóló 1994. évi XXXIV. törvény (továbbiakban: Rtv.) 2. § (2) bekezdésében és 42. §-ában,
valamint a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról szóló 23/2013. (V.17.) ORFK
utasításban (továbbiakban: ORFK utasítás) foglaltak figyelembe vételével kötik meg.
II.
Rendőrkapitányság kötelezettségvállalásai
2. A térfigyelő rendszer központi kezelői helyisége a Rendőrkapitányság, Tiszavasvári, Kabay
J. u. 9. szám alatti szolgálatirányítói helyiségében kerül kiépítésre, és innen nyeri
áramellátását is.
3. A Rendőrkapitányság gondoskodik a térfigyelő rendszer által közvetített képek folyamatos
figyelemmel kíséréséről és az ezek alapján szükségessé váló rendőri intézkedések
haladéktalan kezdeményezéséről, illetve megtételéről.
4. A Rendőrkapitányság vállalja, hogy a közvetített képek figyelésével jogszabályi
előírásoknak megfelelően olyan személyt bíz meg, aki a feladatok ellátáshoz megfelelő
szakmai ismeretekkel és tapasztalattal rendelkezik, képes a szükségessé váló intézkedések
azonnali kezdeményezésére.
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5. A térfigyelő szolgálat működtetésével kapcsolatos tevékenység koordinálásáért,
irányításáért és ellenőrzéséért, valamint a feladatok végrehajtásáért a Rendőrkapitányság,
Rendészeti Osztályának vezetője a felelős.
6. A Rendőrkapitányság a vonatkozó jogszabályok és közjogi szervezet szabályozó eszközök
rendelkezéseit a térfigyelő rendszer működtetése során betartja.
7. A Rendőrkapitányság – összhangban az ORFK utasítással – a térfigyelő rendszer által
rögzített felvételekhez, az arra törvényileg feljogosított szervek és személyek hozzáférésének
szabályait, illetve az adatszolgáltatások dokumentálásának rendjét kidolgozza. Egyben
vállalja azt is, hogy a rendszer központi helyiségébe történő belépés az ott tartózkodás
szabályait meghatározza.
8. A Rendőrkapitányság vállalja, hogy a térfigyelő rendszer meghibásodásáról, a karbantartás
szükségessé válásáról értesíti az Önkormányzatot. A nem rendeltetésszerű használatból eredő
károk megtérítéséért a Rendőrkapitányságot terheli felelősség.
9. A Rendőrkapitányság vállalja, hogy az Önkormányzat részére évi rendszerességgel
jelentést készít a térfigyelő rendszer működési területén ismertté vált bűncselekmény típusok
számának alakulásáról.
III.
Önkormányzat kötelezettségvállalásai
10. Az Önkormányzat vállalja a térfigyelő rendszer (és a működést biztosító alépítmények)
karbantartásával, javításával kapcsolatos feladatokat, valamint az üzemeltetés során felmerülő
valamennyi költséget.
11. Az Önkormányzat vállalja (Felek közötti egyeztetés alapján) jogszabályi előírásoknak
megfelelően a térfigyelő rendszer működési területén figyelmeztető feliratok elhelyezésének
költségét.
12. Az Önkormányzat vállalja a Rendőrkapitányság intézkedése alapján, a rendszert kezelő,
és a rendőrség hivatásos állományában lévő személyek részére a feladat ellátáshoz, valamint a
rendszer működtetéséhez szükséges oktatás megszervezését.

IV.
Záró rendelkezések
13. Felek, a megállapodás 1. pontjában foglalt célok érdekében a térfigyelő rendszer
fejlesztése, bővítése során együttműködnek.
14. Az együttműködési megállapodást bármelyik fél indoklás nélkül, a másik félhez intézett
előzetes írásbeli nyilatkozat alapján, 30 napos határidővel felmondhatja. A megállapodás
módosítása csak írásban történhet. A Felek a megállapodás megszűnése esetén kötelesek
egymással elszámolni. Bármelyik fél jogosult rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal az
együttműködési megállapodást írásban felmondani, amennyiben a másik fél valamely
kötelezettségét súlyosan megszegi és a jogszerűtlen magatartást kifejezett írásbeli felszólítás
ellenére sem szünteti meg a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül.

9

15. Jelen megállapodást Felek 2014. április 25. napjától kezdődő 10 éves határozott
időtartamra kötik.
16. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Felek, a kapcsolódó
jogszabályok alapján járnak el, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény vonatkozó szabályaira.
17. A megállapodásból eredő esetleges jogvita eldöntésére a Felek a Nyíregyházi Járás
Bíróság illetékességét kötik ki.
18. Felek az Rtv. 42. § (3) bekezdés, valamint az ORFK utasítás 71. pontja alapján a
megállapodást a Rendőrség internetes honlapján közzéteszik, továbbá vállalják a
tömegtájékoztatási eszközök útján való tájékoztatást is a megállapodásban foglaltakról.
19. Jelen megállapodás 3 példányban készült, az egyes példányok 3 oldalból állnak.
20. Felek a megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás után írják alá.
Tiszavasvári, 2014. április „ „.

…………………………………
Tiszavasvári Rendőrkapitányság
Paronai János r. alezredes
kapitányságvezető

……………………………..
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Dr. Fülöp Erik
polgármester
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