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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontja valamint a (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a közterület-
felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében valamint a 
2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak figyelembe vételével, illetve azzal 
összhangban a következőket rendeli el: 
 
 
1. § A rendelet hatálya Pusztaszabolcs Város közigazgatási területére terjed ki. 
 
2. § (1) Az Önkormányzat a jogellenes magatartások megelőzése, illetve ezen magatartások kiszűrése, a 
közbiztonság növelése, a közterületi rend biztosítása, a lakosság biztonságérzetének növelése céljából 
Pusztaszabolcs város területén közterületi térfigyelő rendszert (továbbiakban: térfigyelő rendszer) 
működtet. 
(2) A térfigyelő rendszer azon műszaki eszközök összessége, amely biztosítja a közterületi képfelvételt 
jogszabályban előírt módon történő rögzítését és továbbítását. 

 
3. § Az önkormányzat a térfigyelő rendszer kezelésével a pusztaszabolcsi mezőőröket, valamint a 
Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán belül működő közterület-felügyelőt bízza meg. 
 
4. § (1) A közterület – felügyelet a térfigyelő rendszer kezelésére, az azzal készített álló – és mozgókép 
felvételek rögzítésére, törlésére, felhasználására, továbbítására, valamint a fentiekben nem említett 
bármely más adatkezelésre a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben, az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerint 
jogosult. 
(2) A térfigyelő kamera rendszer által készített álló- és mozgókép felvételek szúrópróbaszerű 
megfigyelésére, ill. a felvételek rögzítésére, törlésére, felhasználására, továbbítására, valamint a 
fentiekben nem említett bármely más adatkezelésre a pusztaszabolcsi mezőőrök is jogosultak. 
 
5. § A képfelvevők helyét valamint a képfelvevővel megfigyelt közterületek meghatározását az 1. 
melléklet tartalmazza. 
 
6. § Ez a rendelet 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.  
 
 
 
 

Csányi Kálmán s. k. dr. Nagy Éva s. k. 
polgármester jegyző 



 2 

1. melléklet a 23/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez 
 
 
Képfelvevők helye és a képfelvevőkkel megfigyelt közterületek felsorolása 
 
1. 
Telepítési hely: Pusztaszabolcs Adonyi úti játszótér 
Megfigyelt terület: A játszótér területe. 
 
2. 
Telepítési hely: Pusztaszabolcs Adonyi úti játszótér 
Megfigyelt terület:A játszótér területe. 
 
3. 
Telepítési hely: Pusztaszabolcs Adonyi út végén, település tábla. 
Megfigyelt terület: Adonyi úti település tábla, parkoló. 
 
4. 
Telepítési hely: Pusztaszabolcs Sport utca - Kiss utca kereszteződésében. 
Megfigyelt terület:Sport u – Kiss utca  kereszteződése, Besnyő irányába haladó forgalom. 
 
5. 
Telepítési hely: Pusztaszabolcs Velencei út végén, település tábla 
Megfigyelt terület:Velencei úti település tábla,Velence irányába haladó forgalom. 
 
6. 
Telepítési hely: Pusztaszabolcs Velencei út - Sport u. kereszteződésében, I. világháborús 
emlékműnél 
Megfigyelt terület: I. világháborús emlékmű, Velencei út – Sport utca kereszteződése. 
 
7. 
Telepítési hely: Pusztaszabolcs Polgármesteri Hivatal Parkolója 
Megfigyelt terület: Polgármesteri Hivatal Parkolója. 
 
8. 
Telepítési hely: Pusztaszabolcs Kastély utca vége 
Megfigyelt terület: Kastély előtti tér, ebbe az irányba haladó forgalom. 
 
9. 
Telepítési hely: Pusztaszabolcs Dózsa Gy. út vége, Felsőcikola irányában vasúti átjáró. 
Megfigyelt terület: Felsőcikola irányába haladó forgalom. 
 
10. 
Telepítési hely: Pusztaszabolcs Városi temető parkolója ( Adonyi út) 
Megfigyelt terület: Városi temető parkolója. 
 
11. 
Telepítési hely: Pusztaszabolcs Városi Óvoda Zsiráf Óvoda 
Megfigyelt terület: Zsiráf Óvoda bejárata. 
 
12. 
Telepítési hely: Pusztaszabolcs Városi Óvoda Zsiráf Óvoda 
Megfigyelt terület: Zsiráf Óvoda udvara. 
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13. 
Telepítési hely: Pusztaszabolcs Városi Óvoda Manóvár Óvoda 
Megfigyelt terület: Manóvár Óvoda bejárata. 
 
14. 
Telepítési hely: Pusztaszabolcs Városi Óvoda Manóvár Óvoda 
Megfigyelt terület:Manóvár Óvoda udvara. 
 
15. 
Telepítési hely: Pusztaszabolcs Sport utcai vasúti átjáró 
Megfigyelt terület:vasúti átjáró területe. 
 
16. 
Telepítési hely: Pusztaszabolcs Sport utca Vasútállomás előtt 
Megfigyelt terület: Vasútállomás előtti tér. 
 
17. 
Telepítési hely: 0242 hrsz-ú út 
Megfigyelt terület: A 0242 hrsz-ú út körüli tér. 
 
18. 
Telepítési hely: 0305 hrsz-ú út 
Megfigyelt terület: A 0305 hrsz-ú út körüli tér. 
 
19. 
Telepítési hely: 0291 hrsz-ú út 
Megfigyelt terület: A 0291 hrsz-ú út körüli tér. 
 
20. 
Telepítési hely: 0122/2 hrsz-ú út 
Megfigyelt terület: A 0122/2 hrsz-ú út körüli tér. 
 
21. 
Telepítési hely: 0237/4 hrsz-ú temető 
Megfigyelt terület: A 0237/4 temető körüli tér. 
 
22. 
Telepítési hely: 0113 hrsz-ú terület 
Megfigyelt terület: A 0113 hrsz-ú körüli terület. 
 
23. 
Telepítési hely: 0137/20 hrsz-ú terület 
Megfigyelt terület: A 0137/20 hrsz-ú körüli terület. 
 
24. 
Telepítési hely: 0163/1 hrsz-ú terület 
Megfigyelt terület: A 0163/1 hrsz-ú körüli terület. 
 
25. 
Telepítési hely: 0137/37 hrsz-ú terület 
Megfigyelt terület: A 0137/37 hrsz-ú körüli terület. 


