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Tárgy: Fő téri közterületi térfigyelő kamerarendszerrel kapcsolatos döntés  

 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Molnár István városfejlesztési osztályvezető 
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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 176/2011. (IX.29.) határozatában döntött 

arról, hogy a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 42. § (3) bekezdésében biztosított 

jogkörében hozzájárul a város közterületén térfigyelő kamerarendszer telepítéséhez és 

üzemeltetéséhez. Egyben felhatalmazta a polgármestert, hogy a térfigyelő kamerarendszer 

elhelyezési, üzemeltetési költségeinek biztosítása tárgyában a Pápai Rendőrkapitánysággal 

megállapodást kössön, valamint a kamerarendszer telepítésével és működésével kapcsolatos 

egyéb jognyilatkozatokat megtegye. 

 

A városközpont rehabilitáció projekt keretében elkészült a Fő téri kamerarendszer, mely a 

városi térfigyelő kamerarendszer részét képezi. A rendszer üzemeltetéséhez szükséges, hogy a 

Képviselőtestület korábbi határozatát, melyben a kamerák elhelyezését meghatározta 

pontosítsa az alábbiak szerint: 

 

A térfigyelő rendszer kamerái Pápa Belvárosában: 

 
1. Major utca – Kossuth Lajos utca kereszteződésében található bank épületén fix 

2. Kossuth Lajos utca – Márton István utca kereszteződésében a Kossuth u. 18. sz. alatti épületen 

fix 

3. Deák Ferenc utca – Fő utca kereszteződésében a Fő u. 23. sz. alatti épületen fix 

4. Fő utca 12. sz. épületen (Járási Hivatal) fix 

5. Fő tér 17. sz. alatti épületen mozgatható 

6. Fő tér 25. sz. előtti SZ1 jelű közvilágítási oszlopon fix 

7. Fő tér 25. sz. előtti SZ1 jelű közvilágítási oszlopon mozgatható 

8. Fő tér – Gróf út torkolatában, a G6 jelű közvilágítási oszlopon fix 

9. Fő tér 11. szám előtti T5 jelű közvilágítási oszlopon fix 

10. Fő tér – Fő utca csatlakozásában az R13 jelű közvilágítási oszlopon mozgatható 

11. Fő tér – Korvin utca csatlakozásában az R8 jelű közvilágítási oszlopon fix 

12. Fő tér – Korvin utca csatlakozásában az R8 jelű közvilágítási oszlopon mozgatható 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

Pápa, 2013. augusztus 2. 

 

 

        Dr. Áldozó Tamás sk. 

            polgármester 

mailto:polgarmester@papa.hu


 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. 

törvény 42. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében hozzájárul a város közterületén 

térfigyelő kamerarendszer üzemeltetéséhez az alábbi helyeken: 

 

A térfigyelő rendszer kamerái Pápa Belvárosában: 

 
1. Major utca – Kossuth Lajos utca kereszteződésében található bank épületén fix 

2. Kossuth Lajos utca – Márton István utca kereszteződésében a Kossuth u. 18. sz. alatti épületen fix 

3. Deák Ferenc utca – Fő utca kereszteződésében a Fő u. 23. sz. alatti épületen fix 

4. Fő utca 12. sz. épületen (Járási Hivatal) fix 

5. Fő tér 17. sz. alatti épületen mozgatható 

6. Fő tér 25. sz. előtti SZ1 jelű közvilágítási oszlopon fix 

7. Fő tér 25. sz. előtti SZ1 jelű közvilágítási oszlopon mozgatható 

8. Fő tér – Gróf út torkolatában, a G6 jelű közvilágítási oszlopon fix 

9. Fő tér 11. szám előtti T5 jelű közvilágítási oszlopon fix 

10. Fő tér – Fő utca csatlakozásában az R13 jelű közvilágítási oszlopon mozgatható 

11. Fő tér – Korvin utca csatlakozásában az R8 jelű közvilágítási oszlopon fix 

12. Fő tér – Korvin utca csatlakozásában az R8 jelű közvilágítási oszlopon mozgatható 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a térfigyelő kamerarendszer 

elhelyezési és üzemeltetési költségeinek biztosítása tárgyában a Pápai Rendőrkapitánysággal 

kötött megállapodást a kamerák elhelyezkedésével kapcsolatosan módosítsa, valamint a 

kamerarendszer telepítésével és működésével kapcsolatban szükséges egyéb 

jognyilatkozatokat megtegye. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyidejűleg a 176/2011. (IX. 29.) 

határozata 1. pontját hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Molnár István városfejlesztési osztályvezető 


