
.■t?. napirendi pont**
Bizalmas: □

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

ELŐLAP

Előterjesztés címe: Lakossági kezdeményezés alapján történő közterületi térfigyelőkamerák 
létesítésének szabályairól szóló helyi rendelet

Az előterjesztés tartalma: Lakossági kezdeményezés feltételeinek helyi rendeleti szintű szabályozása a közterületi 
térfigyelő kamerák létesítése kapcsán (kérelem benyújtása, engedélyezés eljárási szabályai)

Ülés fajtája*: Nyílt

Előterjesztő neve: dr. Kármán Gábor

Az előterjesztést készítette:
dr. Kármán Gábor Virok-Ujlaki Anikó

--------------------------------------------------------

Személyi érintettség esetén a zár 
ülés kérésére vonatkozó 
nyilatkozatra utalás:
Az előterjesztés beadásának 
dátuma**: H. -ül.

Sürgősség indoka:

Átadás formája: Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf- 
formátumban kötelező.

Tárgyalja:
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság □
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság 0
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 0
Képviselő-testület 0

Szerepelt-e korábbi napirenden: NEM: 0 IGEN: □
Az előző döntés eredménye (határozatszám).
Előzmény mellékletként csatolva: □

Pénzügyi állásfoglalást igényel: NEM: 0 IGEN: □
Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: □
Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése:............ .............................

Jogi állásfoglalást igényel: NEM: 0 IGEN: □
Véleményező jogász:

Tanácsnoki vélemény:
Városüzemeltetési 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Sportügyi tanácsnok EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □
Több alternatív határozati vagy 
rendeleti javaslat: VAN: □ NINCS: 0

A határozat végrehajtásáért 
felelős személy megnevezése:
A végrehajtási határidő 
megjelölése (reális időpont):
A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal 
meghívandók:

P

Jegyzői ellenjegyzés:

átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: □
Megjegyzés:...........................................................................

jegyző
Bképviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas:

* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki



Göd Város Önkormányzat 
Jegyzője
Göd, Pesti út 81.
E-mail: varoshaza@god.hu

ELŐTERJESZTÉS 
a Pénzügyi Ellenőrző Közbeszerzési és Jogi Bizottság, 

a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, valamint 
a Képviselő-testület soron következő nyílt ülésére

Tárgy; Lakossági kezdeményezés alapján történő közterületi térfigyelőkamerák létesítésének 
szabályairól szóló helyi rendelet

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!

Szilágyi László alpolgármestert alsógödi lakosok egy csoportja megkereste azzal a kéréssel, hogy 
biztonságuk növelése érdekében közterületi térfigyelő kamerák kerüljenek elhelyezésre utcájukban, 
mivel a környéken több rongálás is történt. Előzetes egyeztetés alapján érintett lakosok vállalnák, 
hogy új közterületi kamerák helyszíneinek létesítéséhez anyagi hozzájárulást nyújtanának.

Fentiek szerint szükségessé vált ezen lakossági kezdeményezés tekintetében a térfigyelő kamerák 
lakosok által vállalható létesítése jogalapjának megteremtése, amelyről helyi rendeletet szükséges 
alkotni. A rendeletben szerepelnie kell: a kérelem benyújtásának feltételeit, a létesítés költségei 
átvállalásának lehetőségét és módját, a kérelem elbírálásának eljárási rendjét.

A közterületi térfigyelő rendszerről szóló 33/2017. (XI. 30.) sz. helyi rendelet módosítása is 
szükségessé vált ezáltal. A rendelet módosításában ki kell térni arra, hogy a lakossági kezdeményezés 
alapján történő közterületi térfigyelő kamerák létesítésének szabályait külön önkormányzati rendelet 
tartalmazza. A közterületi térfigyelő rendszerről szóló fent hivatkozott helyi rendelet módosítása - 
egyéb kiegészítő rendelkezések megjelenítése miatt is - külön napirendi pontban tárgyalandó.

Mindezek tekintetében a mellékelt rendelet-tervezetet terjesztem a T. Bizottságok, valamint a T. 
Képviselő-testület elé elfogadásra:

Göd, 2022. 11. 16.

Tóth János jegyző nevében és megbízásából:

Göd, Pesti út 81. O 2131 Göd, Pf. 28. S 27/530-030, Fax: 27/345-279
E-mail: varoshaza@god.hu



Rendelet-tervezet

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2022. (...) önkormányzati rendelete

a közterületi térfigyelő kamerák lakossági kezdeményezés alapján történő létesítésének 
szabályairól

Göd Város Önkormányzatának Képviseiő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában és a közterület-felügyeletről 
szóló 1999. évi LXIII. törvény 7. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 
közterületi térfigyelő kamerák lakossági kezdeményezés alapján történő létesítésének szabályairól a 
következő rendeletet alkotja:

1. §

(1) Jelen rendelet hatálya Göd város közigazgatási területén belül, a közterületi térfigyelő kamerák 
lakossági kezdeményezés alapján történő létesítésére terjed ki.

(2) Jelen rendelet alkalmazása során lakossági kezdeményezés alatt a magánszemélyek és/vagy 
gazdálkodó szervezetek, illetve egyéb szervezetek kezdeményezését kell érteni.

(3) Közterületi térfigyelő kamera létesítése csak egységes műszaki kialakítással történhet, kivéve, ha 
azt a helyszín adottságai nem teszik lehetővé. Az egyedi műszaki kialakításokat a kezdeményezőknek 
indokolniuk kell.

2. §

(1) Lakossági kezdeményezés alapján, közterületi térfigyelő kamera létesítésére csak akkor kerülhet 
sor, ha
a) annak teljes költségét (ideértve a tervezést és engedélyeztetést, valamint a kivitelezést is) a 

kezdeményező vagy a kezdeményezők teljes egészében magukra vállalják és
b) azt a jelen rendelet 4. § (2) bekezdésében foglalt döntést követően, a kivitelezési munkálatok 

megkezdése előtt, a Gödi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által készített 
költségterv alapján teljes egészében megfizetik Göd Város Önkormányzata (a továbbiakban: 
Önkormányzat) részére.

(2) A Képviselő-testület a Hivatal Beruházási és Városüzemeltetési Osztálya műszaki szakmai és az 
adatvédelmi tisztviselő adatvédelmi szempontból tett javaslata alapján, a közterületi térfigyelő 
kamera létesítésére vonatkozó kérelmet elutasíthatja.

3-§

(1) A közterületi térfigyelő kamera létesítésére irányuló lakossági kezdeményezést Göd város 
polgármesteréhez kell benyújtani.

(2) A kérelemben részletesen elő kell adni a kezdeményezés indokát, a javasolt közterületi térfigyelő 
kamera pontos helyének leírását, továbbá meg kell jelölni a kezdeményező vagy kezdeményezők, 
illetve megbízott képviselőjük nevét és lakcímét (székhelyét). A kérelemben a kezdeményezőnek 
nyilatkoznia kell arról is, hogy a beruházás teljes költségének viselését vállalja vagy vállalják.

(3) A kérelem beérkezését követően a Hivatal Beruházási és Városüzemeltetési Osztálya, valamint 
adatvédelmi tisztviselője megvizsgálja a közterületi térfigyelő kamera javasolt helyét. A javasolt 
helyre vonatkozóan a közlekedési hatóság mint szakhatóság és más külsős szakértő is bevonásra 
kerülhet.



4. §

(1) A közterületi térfigyelő kamera létesítésének igényét a tárgyév július 31. napjáig lehet benyújtani 
írásban a polgármesternek címezve. A benyújtást követő jogi, műszaki szakmai felülvizsgálat után a 
Hivatal javaslatot tesz a polgármester részére a megvalósíthatónak ítélt helyszínekre.

(2) A javaslat alapján készült polgármesteri előterjesztést követően a közterületi térfigyelő kamerák 
létesítéséről a Képviselő-testület dönt.

5. §

A közterületi térfigyelő kamera létesítéséről való döntésről a kezdeményezőket írásban kell értesíteni. 
A létesítést engedélyező döntésben fel kell hívni az érintetteket, hogy a költségeket az Önkormányzat 
részére fizessék be, illetve tájékoztatást kell adni arról is, hogy a beruházás megkezdésére csak 
befizetés megtörténte után kerülhet sor.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balogh Csaba
polgármester

Tóth János
jegyző


