
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

17/2021. (VI.30.) önkormányzati rendelete 

a közterületi térfigyelő rendszerről 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. 

törvény 1. § (6) bekezdésében és 7. § (3) bekezdésében, valamint az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 

a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) Pápa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közbiztonsági, 

bűnmegelőzési célból a közbiztonság növelése, a lakosság biztonságérzetének erősítése, a 

jogellenes magatartások megelőzése és felderítése, valamint a közterületi rend biztosítása 

érdekében a város közigazgatási területén közterületi térfigyelő kamerarendszert (a 

továbbiakban: térfigyelő rendszer) működtet. 

(2) A térfigyelő rendszer az Önkormányzat tulajdonát képező műszaki eszközök és szoftverek 

összessége, amelyek biztosítják a közterületi képfelvétel jogszabályban előírt módon 

történő rögzítését, kezelését és továbbítását. 

2. § 

(1) A térfigyelő rendszer üzemeltetése és kezelése Pápa Város Önkormányzatának 

Városgondnoksága és Közterület-felügyelete feladata. 

(2) Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága és Közterület-felügyelete a térfigyelő 

rendszer üzemeltetésére és kezelésére, a készített felvételek rögzítésére, felhasználására, 

továbbítására, tárolására, törlésére, azzal kapcsolatos adatkezelésre a közterület-

felügyeletről szóló törvényben és az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló törvényben foglaltak szerint jogosult. 

3. § 

A térfigyelő rendszerrel megfigyelt közterületeket az 1. melléklet tartalmazza. 

4. § 

Hatályát veszti Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a közterületi térfigyelő 

rendszerről szóló 5/2017 (II.24.) önkormányzati rendelete. 

5. § 

Ez a rendelet 2021. július 1-jén lép hatályba. 

Pápa, 2021. június 30. 

 Dr. Áldozó Tamás sk. Dr. Nagy Krisztina sk. 

 polgármester jegyző  
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1. melléklet a 17/2021. (VI.30.) önkormányzati rendelethez 

Pápa város közigazgatási területén térfigyelő rendszerrel megfigyelt közterületek 

 A B C 

1 Képfelvevő 

sorszáma 

Megfigyelt közterület Képfelvevő 

helye 

(helyrajzi 

szám) 

2 1. Fő tér Fő utca felőli kijárata 7 

3 2. Schwenczel-réten a Téglagyári út felőli bejárat 6176 

4 3. Schwenczel-réten a Terv utca felőli bejárat 6176 

5 4. Schwenczel-réten a Vaszari út felőli bejárat 6176 

6 5. Schwenczel-réten a játszótér és a tó környéke 6176 

7 6. Külső-Várkert, futókör 6311/95 

8 7. Veszprémi út 5/a. melletti terület 1925/98 

9 8. Juhar utca folytatása (földút) 0888 

10 9. Mozsár utca 2. melletti terület 6596/89 

11 10. Igal lakótelepi garázsok 6599/47 

12 11. Bánóczi major – bevezető út 0236 

13 12. Gróf út vége 0579 

14 13. Vajda ltp. 5-7. szelektív hulladékgyűjtők melletti terület 6341/54 

15 14. Téglagyári út 21. melletti bekötőút 6202 

16 15. Téglagyári út folytatása (földút) 0502 

17 16. Mező utca 9. előtti terület 5138/1 

18 17. Vasút utca vége - felüljáró alatti terület 0219/5 

19 18. Vajda ltp. 11.-szelektív hulladékgyűjtők melletti terület 6341/54 

20 19. Rigó ltp. 9-11. mögötti terület 5950 

21 20. Gém utca 16. előtti Rigó ltp-i út bejárata 5968 

22 21. Képző utcában a 1990/18. hrsz-ú ingatlan mögötti terület 1990/20 

23 22. Vásár utca és Celli úti körforgalom melletti terület 4088/1 

24 23. „Malomkert lakópark” melletti, Volt Péntek malom körüli terület 1764/6 

25 24. Vaszari út – városhatár utáni első földút balra 0259 

26 25. Fáy ltp. 3.-hulladékgyűjtő konténer melletti terület 3339/90 
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