NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS

NYÍREGYHÁZAMEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTREI HIVATALA

ALJEGYZŐJE

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY
KÖZTERÜLET - FELÜGYELET

4400 NYÍ REGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.

Ügyiratszám: KFEÜ/317-3/2019.

Előterjesztés

- a Közgyűléshez a közterületi

térfigyelő

kamerák elhelyezésére kijelölt helyszínek jóváhagyására

r

Dr. vács Fere x
polgármesterl V

........................

~~-- · · · · · · ·

Bodrogi László
közterület-felügyelet vezetője

törvényességi véleményezést
végző személyek aláírása

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

~ 1 '<{"'

fnl.i,

..........................................................
Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinetvezető

Az előterjesztést véleményezi:
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyre nd i és Etikai Bizottság

e~)
/,/

NYIREGYHAZA

Tisztelt

Közgyűlés!

A közterületi képfelvevők elhelyezésére, illetve a felvételek felhaszná lására 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 felvéte lek kezeléséne k 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 let 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 önko rmányzati rendelet is
megállapíthat.
A Rendőrséggel egyeztetve szükségesnek látjuk a belvárosba legalább 10 db fix kamera
telepítését, olyan módon, hogy a korábban a Vay Ádám körút-Kossuth utca csomópontba telepített 4
db régi leszerelésével és áttelepítésével, valamint 6 db új beszerzés ű kamera felszerelésével oldanánk
meg a feladatot.
Megfigyelhetővé válna a teljes Kossuth tér, az Országzászló tér, Dózsa György utca a Korzó

bevásárló központig, Korzó üzletközpont előtti tér, Zrínyi utca, a DNFP Nyíregyházát érintő
alprogramja keretében telepített 4 nagy értékű okos pad és totem is megfigyelhető lenne.
A belváros azon túl, hogy rendezvények idején több ezres tömeg fordul meg, fontos élettere
a nyíregyházia knak, még hétköznap éjszakánként is sokan sétálnak, szórakoznak itt.
Bár városunk rendkívül biztonságos, de a nagyrendezvényeken több ezer ember is van
egyszerre, ha bármilyen nem várt incidens történne, jelenleg az eseményeket nem lehetne
rekonstruáln i, azt esetlegesen nem tudnánk megelőzni. A kamerarendszer segítségével ezek
a célok megvalósíthatók.
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Telepítésre javasolt helyszínek és a megfigyelt terület:

1. Országzászló tér park új oszlopon 1 db régi kamera megfigyeli a kereszteződést,
illetve a volt bank előtti okospadot
2. Beth len G. utca - Kossuth tér sarok hivatal épület falán 1 db régi kamera, megfigyeli az
okososzlopot, illetve a sétáló utcát a Házasságkötő terem felé
3-4. Városháza erkélye alatt 2 db új kamera Kossuth teret figyeli
5-6. Kossuth téri park keleti oldalán új osz lopon 2 db új kamera megfigyeli a római
katoli kus templom előtti teret a szökő kúttal
7-8. OTP előtt a várost bemutató makettnél új oszlopon 2 db új kamera megfigyeli a
Dózsa Gy. utcát a Korzó felé, illetve a Bocskai utca felé
9. A városháza falán 1 db régi kamera, megfigyeli OTP előtti területet az okososzloppal
10. Béke ház falán 1 db régi kamera, megfigyeli a Korzó előtti területet az okospaddal

A kamerarendszer költséghatékony telepítése érdekében javasoljuk, hogy a korábban a Vay
Ádám körút-Kossuth utca csomópontba telepített 4 db régi és 6 db új beszerzésű kamera
kerüljön felsz erelésre, rögzítővel, illetve a szükséges kijelzővel rendelkezünk. A helyszínek
kiválasztásánál figyelemb e vettük a minél o lcsóbb szerelési és átjátszási lehetőségeket .

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

Nyíregyháza, 2019 . június 18.
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1. számú melléklet a KFEÜ/317-3/2019. szá mú előterjesztéshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK

.../2019 („„.) számú határozata
a közterületi térfigyelő kamerák elhelyezésére kijelölt helyszínek jóváhagyására

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

kamera helye

kamera típusa

Országzászló tér park új oszlopon

1 db fix

Bethlen G utca-Kossuth tér sarok Városháza
épültének a falán

1 db fix

Városháza erkélye alatt

2 db fix

Kossuth téri park keleti oldalán új oszlopon

2 db fix

OTP előtt a várost bemutató makettnél új
oszlopon

2 db fix

Kossuth tér a Városháza épületének a falán

1 db fix

Béke ház falán

1 db fix

megfigyelt terület
Országzászló tér-Zrinyi Ilona utca
kere szteződése,

a volt bank előtti

okospaddal
okososzlop, Zrínyi utca sétáló
Kossuth tér a Városháza előtt
Római katolikus templom előtti teret a
szökőkúttal

Dózsa Gy. utca a Korzó felé, illetve a Bocskai
utca felé
OTP előtti területet az okososzloppal
Korzó előtti területet az okospaddal

A kamera ren dszer kiépítéséért felelős:
Bodrogi László közterület-felügyelet vezetője
Pénzügyi teljesítésért felelős :
Pató Nagy M agdolna a Gazdasági osztály vezetője
Hatá ridő:

2019.július 31.

Határozatot kapják:
1.

Közgyűlés

2.

Címzetes főjegyző és Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
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