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A közterületi térfigyelő kamera rendszer adatkezelési szabályai

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat jegyzője, a polgármesterrel egyetértésben az
Önkormányzat Képviselő testületének …………………………. számú önkormányzati
határozata szerint működtetett közterületi térfigyelő kamera rendszer adatkezelési szabályait az
alábbiak szerint határozza meg.
1. A szabályzat tartalma
A szabályzat tartalmazza:
• a szabályzat céljának, hatályának meghatározását, a kamera rendszer üzemeltetése során
figyelembe veendő előírásokat.
2.

A szabályzat célja, hatálya, figyelembe veendő előírások

2.1. A szabályzat célja
A szabályzat célja, hogy részletesen meghatározza a térfigyelő kamera rendszer működtetésével
kapcsolatos adatkezelési szabályokat, különösen:
• az adatrögzítésre vonatkozó szabályokat,
• a rögzített adatok felhasználásának előírásait,
• az adattovábbítási, és betekintési jogok rendjét,
• az adattörlési kötelezettséget.
2.2. A szabályzat hatálya
A szabályzat személyi hatálya kiterjed elsősorban az Önkormányzatot képviselő, illetve a
polgárőrség (továbbiakban: Intézmény) vezetőjére vagy megbízottjára, megbízott feladatot ellátó
személyekre.
2.3. A figyelembe veendő előírások
A szabályzat elkészítésekor figyelembe vett tagállami vagy uniós jogszabályok:
•
•

•

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény, (továbbiakban: Infotv.)
az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú, a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete
(általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: GDPR)
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökének az önkormányzat
közterületén kiépíteni kívánt térfigyelő rendszer tárgykörben kiadott NAIH 41252/2012/V. számú állásfoglalása.

3.

Értelmező rendelkezések

A szabályzat alkalmazásában az egyes fogalmakon a következőket kell érteni:
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Közterületi térfigyelő kamera rendszer:
A közterületi térfigyelő kamera rendszer: azok az eszközök és megoldások, melyek kamerák
kihelyezésével és üzemeltetésével lehetővé teszik a közterület távolból történő megfigyelését, a
kamerákkal képfelvételek készítését, a felvételek tárolását, valamint az adatok továbbítását.
Közterület:
Az önkormányzat illetékességi közterületén lévő olyan közterület, mely az ingatlan
nyilvántartásban közterületiként szerepel.
Személyes adat:
GDPR 4. cikk. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre
(„érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat,
online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Adatkezelő:
GDPR 4. cikk 7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan
vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a
tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös
szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
A közterületi térfigyelő kamera rendszer esetében az adatkezelő az Taktaharkány Nagyközség
Önkormányzata.
Adatkezelés:
GDPR 4. cikk 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy
nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,
felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján,
összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
Adattovábbítás:
Adattovábbítás - az Infotv. 3. § 11. pontja szerinti adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik
személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
Adattörlés:
Adattörlés - az Infotv. 3. § 13. pontja szerinti adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly
módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.
Adatmegsemmisítés:
Adatmegsemmisítés - az Infotv. 3. § 16. pontja szerinti adattörlés: az adatot tartalmazó
adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
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Adatfeldolgozó:
Adatfeldolgozó - az Infotv. 3. § 18. pontja szerinti adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi
személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező Intézmény, aki vagy amely szerződés
alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását
végzi.
Adatfelelős:
Adatfelelős - az információs tv. 3. § 19. pontja szerinti adatfelelős, azaz - az a közfeladatot ellátó
szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve
amelynek a működése során ez az adat keletkezett.
4. A közterületi térfigyelő kamera rendszer
4.1. A rendszer felépítése
A közterületi térfigyelő kamera rendszer az alábbi részekből áll:
• a közterületre kihelyezett kamerákból,
• a központi megfigyelő, illetve rögzítő helyiségből a szükséges eszközökkel és műszaki
megoldásokkal.
4.1.1. A közterületre kihelyezett kamerák
A közterületre kamerát kihelyezni és üzemeltetni csak az önkormányzatnak a - közterületi
térfigyelő kamera rendszer keretében történő - kamera elhelyezési döntésének megfelelően lehet.
A kamerák pontos kihelyezési helyéről az Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata a
megfigyelni szánt közterület jól láthatósága figyelembevételével dönt. Indokolt esetben javaslatot
tehet adott közterület pontos megfigyelése érdekében több kamera elhelyezésére.
A kamerákat jól látható helyre kell kihelyezni. A kihelyezett kamerák üzemeltetésének tényéről
minden megfigyelt helyen tájékoztatót kell kihelyezni.
A tájékoztatásnak tartalmaznia kell legalább:
• a képfelvevők elhelyezésének tényét,
• az adatkezelés rendjét.
A tájékoztatást úgy kell elhelyezni, hogy a közterületre belépni kívánó személyek számára a
megfigyelés előtt láthatóvá váljon a tájékoztatás. A tájékoztatást jól látható helyen, illetve
helyeken kell feltüntetni.
Az alkalmazott kamera típusa
A közterületi térfigyelő rendszerben a megfigyelés céljának megfelelő műszaki tanúsítvánnyal
rendelkező kamerákat alkalmazni.
4.1.2 A központi helyiség
A közterületi térfigyelő kamera rendszer központi megfigyelő és rögzítő, illetve adatkezelő
helyisége a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata, 3922 Taktaharkány, Magtár utca 26.
címen található épületének erre a célra biztosított helyiségében található.
A kihelyezett kamerák által közvetített képek:
• folyamatos figyelemmel kísérésének lehetőségét monitor biztosítja,
• a képek rögzítése egy központi tároló egységre (szerverre) történik.
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4.2. A rendszer üzemeltetési rendje
4.2.1. A rendszer üzemeltetésének célja
A közterületi térfigyelő kamera rendszer üzemeltetésének elsődleges célját az önkormányzat
vonatkozó rendelete határozza meg. Ennek megfelelően a rendszer célja:
a) az általános közbiztonság növelése,
a. a lakosság biztonságérzetének növelése,
b. a bűncselekmények, jogsértések felderíthetőségének fokozása,
c. a jogellenes magatartás visszaszorítása,
b) a közterület önkormányzati rendeletben meghatározott rendjének biztosítása,
a. a közterület általános rend megtartásának biztosítása
b. a közterületen található vagyon megóvása,
c. a közterületen megfelelő magatartásra ösztönzés,
c) bűnmegelőzés.
A közterületi térfigyelő kamera rendszert a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata köteles
felhasználni a közterület törvényben meghatározott feladatainak ellátásához, így különösen:
a) a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve
útkezelői
hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzéséhez;
b) a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység
megelőzésére, illetve szankcionálására;
c) közterület, az épített és a természeti környezet védelmében való közreműködéshez,
d) a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend
védelmében történő közreműködésben,
e) az önkormányzati vagyon védelmében való közreműködéshez,
f) köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzéséhez,
g) az állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásához.
4.2.2. A rendszer tulajdonosa és üzemeltetője
A közterületi térfigyelő kamera rendszer Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának
tulajdona. A vagyon használatára, kezelésére, üzemeltetésére Taktaharkány Nagyközség
Önkormányzata jogosult.
4.2.3. A Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése
A közterületi térfigyelő kamerarendszer által közvetített képek megfigyelése
A közterületi térfigyelő kamerarendszer által közvetített képek: folyamatosan megfigyelésre
kerülnek.
A közterületi térfigyelő kamerarendszer által közvetített képek megfigyelésének célja, hogy
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata áttekintést kapjon a megfigyelt közterületek
állapotáról, helyzetéről, és indokolt esetben azonnali intézkedést tegyen, illetve kezdeményezzen.
A közterületi térfigyelő kamerarendszer képeinek rögzítése
A közterületi térfigyelő kamerarendszer képeinek rögzítése folyamatosan - a nap 24 órájában történik.
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A képek rögzítésének célja, hogy szükséges esetben bizonyítási eszközként felhasználhatók
legyenek az egyes eljárásokban.
4.2.4. A rögzített felvételek visszanézése
A közterületi térfigyelő kamerarendszer által rögzített felvételek visszanézése a visszanézésre
okot adó esemény bekövetkezésekor történik meg.
4.2.5. Eljárás indítása, illetve kezdeményezése
A rendkívüli eseményt tartalmazó felvételek esetén a felvétel rögzítésétől számított két
munkanapon belül a polgárőr köteles:
• a feladatkörébe tartozó eljárást megindítani,
• a más szerv vagy hatóság (pl. rendőrség) hatáskörébe tartozó eljárások esetén az eljárás
megindítását kezdeményezni.
5. A közterületi térfigyelő kamera rendszerrel kapcsolatos adatkezelés
5.1. A kamerarendszer által rögzített felvételek, mint személyes adatok
A közterületi térfigyelő kamera rendszerben rögzített felvételek személyes adatnak minősülnek,
ezért érvényesíteni kell az Info tv.ben szóló törvényben meghatározott, valamint jelen
szabályzatban meghatározott adatkezelési szabályokat.
5.2. Az adatkezelés alapelvei
Az adatkezelés főbb alapelvei:
a) személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében kezelhető,
b) az adatkezelés során az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és
törvényesnek kell lennie,
Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben kezelhető. A közterületfelügyelet esetében a személyes adat kezelésének célja:
a) a közbiztonság, illetve a
b) a bűnmegelőzés.
5.3. Az adatkezelés jogalapja
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata adatkezelésének jogalapját a közterület-felügyeletről
szóló törvény 7. § (3)-(4) bekezdése adja meg. Az Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata
közterületen bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el, és felvételt
készíthet. A képfelvevőt az igazgatóság üzemelteti és kezeli.
A közterületi térfigyelő kamera rendszer felvételei kezelésének további általános jogalapját
határozza meg az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja is.
5.4. Az adatkezelés korlátai
A közterületi térfigyelő kamera által rögzített felvételeket, mint személyes adatokat a
képfelvétellel érintett közterületen:
a) elkövetett bűncselekmény miatt indult
eljárásban,
b) elkövetett szabálysértés miatt indult eljárásban,
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c) a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata által végzett felügyelői intézkedés
jogszerűségének megállapítására irányuló közigazgatási hatósági eljárásban, továbbá a
felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban
használható fel.
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata bizonyítási eszközként:
a) a büntető vagy szabálysértési eljárásra jogosult szerv kérésére, illetve
b) közigazgatási hatósági eljárásban az eljáró hatóság megkeresésére (belföldi jogsegély
keretében) továbbítja a rögzített felvételt, ha az eljáró szerv, illetve hatóság megkeresése
megfelelő.
A megkeresés akkor megfelelő, ha az tartalmazza:
• az eljárás tárgyát,
• az eljárás ügyiratszámát,
• a rögzített felvétellel bizonyítandó tényt.
A megkeresést meg kell tagadni, ha:
• a megkeresés tartalmilag nem megfelelő,
• ha a felvétel a megkeresésben meghatározott tény bizonyítására alkalmatlan.
A nemzetbiztonsági szolgálatok feladataik teljesítése érdekében - eltérő törvényi rendelkezés
hiányában - bármely adatkezelési rendszerből - az adatkérés céljának megjelölésével - adatokat
kérhetnek, a rendszerekbe és a nyilvántartás alapjául szolgáló iratba betekinthetnek. Az
adattovábbításokról Intézményünk az adattovábbítás tényének és időpontjának, valamint az
átvevő szerv által az adatkéréskor képzett egyedi azonosítónak a rögzítésével, illetve az átvevő
szerv az adattovábbítás tényének, időpontjának, egyedi azonosítójának és az adatkérés céljának
rögzítésével olyan elkülönült nyilvántartást vezet, amely kizárja az utólagos módosítás
lehetőségét. A nyilvántartásokból az egyes adattovábbításokra vonatkozó adatok az
adattovábbítástól számított öt év elteltével törölhetők. Az adatkérésekre vonatkozó további
részletekről a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 40. §. rendelkezik.
5.5. Az adatkezelés időtartalma, az adatok törlése
Az Infotv. alapján az adatkezelés során személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges
ideig kezelhető.
A rendkívüli eseményeket nem tartalmazó felvételek adatkezelési időtartama
A rendkívüli eseményeket nem tartalmazó felvételeket a rögzítést követő legfeljebb 30 napig
kezelhetőek, azt követően haladéktalanul törölni kell.
A rendkívüli eseményeket tartalmazó felvételek adatkezelésének időtartalma
A polgárőr a feladatkörébe tartozó eljárást a felvétel rögzítésétől számított két munkanapon belül
köteles megindítani, vagy kezdeményezni az eljárásra jogosult szervnél vagy hatóságnál a
hatáskörébe tartozó eljárás megindítását. Ha a polgárőr kezdeményezésére az eljárásra jogosult
szerv vagy hatóság az eljárását megindította, és erről a polgárőrt a törvényben meghatározott
határidőn belül tájékoztatta, a polgárőr a rögzített felvételt az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság
részére történő továbbításáig kezelheti azzal, hogy az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg
a harminc napot. Ha a rögzített felvételt a polgárőr az eljárásra jogosult szerv, hatóság
megkeresésére vagy a felvételen szereplő személy kérelmére továbbította, a felvételt a
továbbítással egyidejűleg törölni kell.
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Kérelemre az adatkezelés időtartamának meghosszabbítása
Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétellel rögzített esemény, cselekmény vagy intézkedés
érinti, kérheti, hogy a felvételt az Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata annak
továbbításáig, de legkésőbb a kérelem benyújtását követő 30 napig ne törölje.
A kérelmet kizárólag az alábbi célból lehet benyújtani:
a) elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult eljárásban,
b) elkövetett jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági eljárásban,
c) végzett felügyelői intézkedés jogszerűségének megállapítására irányuló
közigazgatási hatósági eljárásban, továbbá
d) a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított
eljárásban.
A rögzített felvételen szereplő személy részére az adattovábbításról adott tájékoztatás
költségmentes.
5.6. Betekintési jog
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának biztosítania kell a magánszemélyek számára,
hogy a felvételen szereplő személy - az adatkezelésre rendelkezésre álló időtartam alatt,
jellemzően a felvétel készítésétől számított 30 napon belül - megtekinthesse a róla készült
felvételt.
6.

Adatbiztonság

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának biztosítani kell az érintett személy személyes
adatainak védelmét. A védelemnek ki kell terjednie a magántitoknak és magánélet körülményeire,
arra, hogy ezek illetéktelen személy tudomására ne jussanak.
Az adatokat védeni kell különösen:
• a jogosulatlan hozzáférés,
• a jogosulatlan megváltoztatás,
• a jogtalan továbbítás,
• a jogtalan nyilvánosságra hozatal,
• jogszerűtlen törlés vagy megsemmisítés, valamint
• a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
6.1. Szervezési intézkedések
6.1.1. Személyek
A közterületi térfigyelő kamera rendszer központi helyiségében a Taktaharkány Nagyközség
Önkormányzata jelen szabályzat 2. és 3. sz. mellékletében meghatározott tagjai tartózkodhatnak.
A közterületi térfigyelő kamera rendszer által rögzített felvételek kezelését kizárólag a
személyzeti és munkaügyi ügyintézőnél a munkaköri leírásukban a jelen feladat elvégzésére
térfigyelő munkatársak, polgárőrök végezhetik.
Fenti személyek jogosultak:
a) a kamerák által közvetített képek megfigyelésére, valamint
b) a kamera rendszer által rögzített képek visszanézésére,
c) a rögzített felvételek, illetve felvételrészek elkülönítésére rendkívüli és nem rendkívüli
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események szerint,
d) az adat kimentésére,
e) az adat továbbításra,
f) az adattörlésre.
A központi helyiségbe csak olyan személyek léphetnek be, akik adatkezeléssel megbízottak,
illetve akiknek betekintési joguk van. A betekintési jogukat igazolniuk kell.
6.1.2. Üzembiztonság
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata rendszeresen, de legalább a munkanap kezdetén
ellenőrzi a rendszer üzemelését.
A rendszer kiszolgálásra alkalmas eszközök, és egyéb adathordozók - a jogszerű adattovábbítás
kivételével - a központi helyiségből ki nem vihetőek.
Az informatikai eszközök karbantartás esetén Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata a
polgármester által megbízott személynek kell gondoskodni az adatvédelmi előírások betartásáról.
Karbantartást, javítást csak Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata foglalkoztatottja
jelenlétében lehet végezni.
Idegenek a központi helyiségben csak Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata
foglalkoztatottja jelenlétében tartózkodhatnak. Az idegenek jelenlétében a felvételek
visszanézését meg kell szakítani, ha a visszanézett adatok idegen általi megismerhetőségét más
módon nem lehet kizárni.
Az üzemeltetésről és az idegenek központi helyiségben tartózkodásáról üzemeltetési naplót kell
vezetni.
6.1.3. Adattovábbítás
Adatot továbbítani csak a jelen szabályzatban- és jogszabályban - meghatározott esetekben lehet.
Az adattovábbítás az eljárásra jogosult szerv, hatóság képviselője által biztosított adathordozó
eszközre történik.
Az adattovábbítás során a továbbítás célú adatmentést a 6.1.1. pontban nevezett személyek
végezhetnek.
6.2. Technikai intézkedések
6.3. Szünetmentes áramforrás
Szünetmentes áramforrás biztosításával kell gondoskodni arról, hogy a rendszer folyamatosan
működni tudjon, illetve áram kimaradás miatt üzemzavar ne következzen be.
Informatikai védelem:
A közterületi térfigyelő kamera rendszer adatrögzítést lehetővé tévő informatikai rendszert
működtető számítógépes rendszerben biztosítani kell, hogy:
• a belépés személyre szóló kóddal történhessen,
• az adatkezelési események automatikusan naplózásra kerüljenek.
A vonatkozó kódok és jelszavak biztonságos kezeléséről Taktaharkány Nagyközség
Önkormányzata gondoskodik.
Adathordozó azonosítása:
A rendszerben csak nyilvántartásba vett adathordozót lehet használni, hogy a kezelt adatok
fellelési helye, megsemmisítése nyomon követhető legyen. Az adattovábbítást kivéve
adathordozóként csak a számítógéptől el nem különülő tárhelyet lehet használni.

9

6.4. Egyéb adatbiztonsági intézkedések
A közterületi térfigyelő kamera rendszer központi helyisége:
• 24 órás felügyelet áll
A központi helyiségben őrzött adatok védelmét szolgálja, hogy:
• a helyiség zárható.
7.

Nyilvántartás vezetési kötelezettség

A közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetéséhez kapcsolódva nyilvántartást kell vezetni:
a)
a kihelyezett kamerákról és az általuk megfigyelt közterületről (kamera
nyilvántartás),
b)
a rendszer állapotának naponkénti ellenőrzéséről (üzemeltetési napló),
c)
a rendszerben végzett megfigyelésekről (észlelési napló),
d)
a rendszerben rögzített felvételek visszanézéséről, és kimentéséről (visszanézési
napló),
e)
a rendszerben a felvételek tárolására használt adathordozókról, (adathordozó
nyilvántartás),
f)
a rendszerben tárolt adatokról másolatkészítésről (adat másolati, zárolási napló),
g)
az adattovábbításról, (adattovábbítási napló, amely a zárolási napló része)
h)
a felvételek megsemmisítéséről (zárolási napló része),
i)
az adatvédelmi incidensről.
7.1. Kamera nyilvántartás
A kamera nyilvántartásnak tartalmaznia kell legalább:
• a kamera, kamerák kihelyezésének helyét,
• az alkalmazott kamerák darab számát,
• az adott kamera, kamerákkal megfigyelt közterületet
• megfigyelés célját kameránként.
7.2. Üzemeltetési napló
A rendszer működtetése során a rendszer állapotának rendszeres, naponkénti ellenőrzéséről,
valamint az idegenek központi helyiségben való tartózkodásáról üzemeltetési naplót kell vezetni.
Az üzemeltetési napló tartalmazza:
a)
a rendszer állapot ellenőrzésre vonatkozó adatokat:
• az ellenőrzés pontos időpontját,
• a rendszer egyes elemeinek állapotára vonatkozó megjegyzést,
• a rendszer nem megfelelő üzemelése esetén a tett intézkedést,
• az ellenőrzést végző személy nevét,
b)
felügyelet nélkül a központi helyiségben tartózkodó idegenek tartózkodására
vonatkozó adatokat:
• belépés és távozás időpontját,
• a belépő nevét, beosztását,
• a belépés okát, végzett tevékenységet.
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7.3. Észlelési napló
A közterületi térfigyelő kamararendszer által közvetített felvételek központi helyiségben történő
megfigyelése esetén a megfigyelésre vonatkozó adatokat a megfigyelési naplóban kell rögzíteni.
A megfigyelési naplónak tartalmaznia kell:
• a megfigyelés napját,
• a megfigyelés kezdő és befejező időpontját,
• a bekövetkezett rendkívül eseményeket, azok adatai
• a kezdeményezett intézkedéseket,
• a megfigyelő nevét.
7.4. Visszanézési napló
A közterületi térfigyelő kamararendszer által rögzített felvételek központi helyiségben történő
visszanézése esetén a visszanézésre, valamint a rendkívüli események képrészleteinek
kimentésére vonatkozó adatokat naplóban kell rögzíteni.
A Visszanézési naplónak tartalmaznia kell:
• a visszanézés napját,
• a visszanézett felvételek azonosításhoz szükséges adatokat: kamera szám, a felvétel
rögzítés kezdő és befejező időpontját,
• a bekövetkezett rendkívül eseményeket,
• a rendkívüli eseményeket tartalmazó felvételrészek kimentésének adatai (mentés helye)
• a kezdeményezett intézkedéseket,
• a visszanéző nevét.
7.5. Az adathordozók nyilvántartása
Az adathordozó nyilvántartásnak tartalmaznia kell:
• a felhasznált, alkalmazott adathordozó azonosító adatait,
• az adathordozó adat rögzítésre történő használatának kezdő és befejező időpontját,
• az alkalmazást követően az adathordozó tárolási helyét,
• az adathordozó megsemmisítésére vonatkozó adatokat.
7.6. Adat másolási napló, zárolási napló
Az adatmásolási naplónak tartalmaznia kell a rögzített felvételekről, felvétel részekről készített:
• sorszám, iktatószám
• másolat készítés időpontját,
• másolt felvétel azonosító adatait,
• másolat készítésének okát, esemény leírását,
• a másolatot készítő nevét, beosztását.
7.7. Adattovábbítási napló (zárolási napló részeként)
Az adattovábbítási nyilvántartást évenként kell vezetni, és a nyilvántartást 5 évig meg kell őrizni.
A nyilvántartásnak tartalmaznia kell, hogy:
• mikor történt az adattovábbítás,
• a felvételeket kinek, mely szervnek, hatóságnak, magánszemélynek továbbították,
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•
•

milyen célból került sor az adattovábbításra,
mi volt az adattovábbítás jogalapja.

7.8. Felvételek megsemmisítésének nyilvántartása (zárolási napló részeként)
A felvételek megsemmisítéséről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:
• a megsemmisítés időpontját,
• a megsemmisített adatok azonosításához szükséges adatokat, /pl.: kamera szám, illetve
számok, a rögzített felvételek időpontja (tól-ig) /,
• a megsemmisítés okát (30 napon belüli, illetve egyéb),
• a megsemmisítés módját,
• a megsemmisítést végző nevét.
7.9. Incidens nyilvántartás
A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:
• az incidenssel érintett személyes adatok körét,
• az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
• az adatvédelmi incidens időpontját,
• az incidens körülményeit,
• az incidens hatásait,
• az incidens elhárítására megtett intézkedéseket,
• egyéb jogszabályban meghatározott adatokat.
8.

Feladat- és hatáskörök

Adatkezelési feladat- és hatásköröket gyakorol:
• a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának polgármestere vagy meghatalmazottja,
• belső adatvédelmi felelős
• polgárőr.
8.1. A belső adatvédelmi felelős adatkezelési feladat- és hatásköre
A belső adatvédelmi felelős adatkezelési feladata, hogy:
• javaslatot tesz jelen szabályzat kiegészítésére, módosítására jelen szabályzatot évente
legalább egy alkalommal felülvizsgálja,
• a feladatok ellátásra kijelölje a feladatok ellátásáért felelős személyeket, a feladat
elvégzéséről folyamatos tájékoztatást kérjen.
8.2. Polgárőr adatkezelési feladat- és hatásköre
Polgárőr adatkezelési feladata:
• a meghatározó belső szabályzatban rögzített szabályok betartása,
• a nyilvántartási feladatok elvégzése.
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9.

A szabályzat tartalmának megismertetése

A szabályzat tartalmának megismerésének tényét az érintettek aláírásukkal kötelesek elismerni.
A szabályzat tartalmának megismertetéséről gondoskodni kell:
• legalább évenként, illetve
• amennyiben a szabályzatban, illetve mellékleteiben változás történt.
A szabályzatot az honlapon az adatvédelemmel kapcsolatos szekcióban közzé kel tenni.
10.

Záró rendelkezések

A szabályzat mellékletét képezi:
• a kamera nyilvántartás,
• üzemeltetési napló,
• észlelési napló,
• visszanézési napló,
• adat másolati, zárolási napló,
• adattovábbítási napló,
• megsemmisítési napló,
• az incidens nyilvántartás,
• a megismerési nyilatkozat.

A szabályzat 2021.10.19. napján lép hatályba
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1.sz. melléklet
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata - jelenlegi kiépítettségében - az alábbi, speed dome,
illetve fix kamerát tartalmazó kamera-helyekkel rendelkezik:
Sorszám Kamera helye

Megfigyelt terület

Megfigyelés célja

1.

Széchenyi utca 1/c

Széchenyi utca

Közbiztonság

2.

Dózsa utca-Vasútállomás

Kereszteződés

Közbiztonság

3.

Rákóczi utca – Zöld ABC

Kereszteződés

Közbiztonság

4.

Magtár utca

Iskola bejárata

Közbiztonság

5.

Szabadság-Gyöngyvirág utca

Kereszteződés

Közbiztonság

6.

Gyöngyvirág utca

Gyöngyvirág utca

Közbiztonság

7.

Arany János utca

Kereszteződés

Közbiztonság

8.

Kossuth utca

Kossuth Lajos utca

Közbiztonság

9.

Damjanich utca

Kereszteződés

Közbiztonság

10.

Damjanich utca – Vízmű

Damjanich utca – Vízmű

Közbiztonság

11.

Kodály Zoltán utca 02

Kereszteződés

Közbiztonság

12.

Kodály Zoltán utca 01

Kodály Zoltán utca

Közbiztonság

13.

Erkel-Kazinczy utca

Erkel utca- Kazinczy
utca kereszteződés

Közbiztonság

14.

Damjanich utca (Temető)

Damjanich utca

Közbiztonság

15.

Kazinczy utca

Kazinczy utca

Közbiztonság

16.

Rákóczi-Béke utca

Kereszteződés

Közbiztonság

17.

Honvéd utca 59.

Honvéd utca 59 –
Gamesz bejárat

Közbiztonság

18.

Dózsa-Harangod utca

Kereszteződés

Közbiztonság

19.

Honvéd utca 73.

Honvéd utca 73.

Közbiztonság

20.

Rákóczi utca (Idősek otthona)

Rákóczi utca

Közbiztonság

21.

Rákóczi utca (Idősek otthona
udvar)

Idősek otthona kertrész

Közbiztonság
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22.
23.
24.

Megyaszói utca (Óvoda)
Gépállomás-Rákóczi utca
(rendezvénypark)
Gépállomás-Rákóczi utca
(Rendezvénypark)

Óvoda előtti terület,
utcafront

Közbiztonság

Park bejárata

Közbiztonság

Parkban a raktár épület

Közbiztonság

25.

Damjanich utca 13.

Damjanich utca 13-60.

Közbiztonság

26.

Damjanich utca 13.

Damjanich utca 1-13.

Közbiztonság

27.

Széchenyi utca 15.

Széchenyi utca 9-15.

Közbiztonság

28.

Széchenyi utca 15.

Széchenyi utca 15-70.

Közbiztonság

29.

Gyöngyvirág-Móricz Zs. utca

Gyöngyvirág utca

Közbiztonság

30.

Gyöngyvirág-Móricz Zs. utca

Móricz Zs. utca

Közbiztonság

31.

Alkotmány-Munkácsy utca

Alkotmány utca

Közbiztonság

32.

Alkotmány-Munkácsy utca

Munkácsy utca

Közbiztonság

33.

Honvéd utca 97-103.

Honvéd utca

Közbiztonság

34.

Honvéd utca 97-103.

Honvéd utca (tölgyes)

Közbiztonság

35.

Kazinczy-Hunyadi-Csalogány
utca

Kazinczy-HunyadiCsalogány utca
kereszteződés

Közbiztonság

Kazinczy utca

Közbiztonság

Csalogány utca

Közbiztonság

Alkotmány utca

Közbiztonság

Megyaszói utca

Közbiztonság

Alkotmány utca

Közbiztonság

Béke utca

Közbiztonság

Iskola utca

Közbiztonság

Magtár utca

Közbiztonság

Petőfi utca

Közbiztonság

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Kazinczy-Hunyadi-Csalogány
utca
Csalogány-Alkotmány utca
kereszteződése
Csalogány-Alkotmány utca
kereszteződése
Megyaszói-Alkotmány utca
kereszteződése
Megyaszói-Alkotmány utca
kereszteződése
Béke-Iskola utca
kereszteződése
Béke-Iskola utca
kereszteződése
Magtár-Petőfi utca
kereszteződése
Magtár-Petőfi utca
kereszteződése
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2.sz. melléklet
A közterületi térfigyelő kamera rendszer központi helyiségébe belépésre jogosult személyek
•
•
•

Taktaharkány Nagyközség polgármestere
Taktaharkányi Polgármesteri hivatal jegyzője
polgárőr
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3.sz. melléklet
A közterületi térfigyelő kamera rendszer által rögzített felvételek kezelését végző személyek
•

polgárőr
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4.sz. melléklet
Megismerési záradék
Alulírottak nyilatkozunk arról, hogy a Közterületi térfigyelő kamera rendszer adatkezelésére
vonatkozó szabályzat tartalmát megismertük, azokat a saját feladatunk vonatkozásában
magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el.
A szabályozást megismertető a hatályos szabályozást szóban ismertette.
A szabályozást megismertető ellenőrző kérdésekkel meggyőződött arról, hogy a szabályozás
lényegét az érintették valóban elsajátították-e.
A szabályozást megismertető, valamint a szabályozást megismerők tudomásul veszik, hogy a
megismerési nyilatkozatot minden a szabályzat tartalmában bekövetkezett változás után meg
kell ismételni.
A megismerés tényét, valamint a szabályzat egy példányának átvételét (ez utóbbi esetben a □ be tett X-el) igazoljuk:
Név

Munkakör, feladat
ellátó

Aláírás

A megismertetési feladatokat a mai napon elláttam.

Taktaharkány 2021.
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Dátum

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/.... (...) önkormányzati
rendelete
a szociális célú tüzelőanyag-támogatás helyi szabályairól
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, a 10. § (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) A rendelet célja, hogy a Taktaharkányban élők részére támogatást nyújtson rászorultság alapján
természetben, hozzájárulva a lakás céljára használt épület fűtésének biztosításához egyszeri
barnakőszén-támogatás formájában, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020.
évi XC. törvény 3. mellékletének II. 2.2.1. pontjában szabályozott települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása keretében a belügyminiszter által
meghatározott 2174 q barnakőszén-keret terhére.
(2) A rendelet alkalmazása során
a)
a család, egyedül élő, háztartás, jövedelem fogalmakat a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. §-ában meghatározottak szerint kell értelmezni azzal,
hogy a támogatás megállapításakor a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a
foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét is figyelembe kell venni.
b)
a vagyon fogalmat a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 35/2016. (XI. 4.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 19. § (12) bekezdése szerint kell értelmezni.
c)
életvitelszerű tartózkodásnak minősül, ha a kérelmező az ingatlant otthonául használja és az
ilyen ingatlanba a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi
LXVI. törvény szerint lakóhelyeként be van jelentkezve és onnan szervezi életét, ott folytatja
az életviteléhez szükséges tevékenységeket, közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe annak
kapcsán, valamint elsődleges elérhetőségi címeként (levelezési címeként) jelenik meg a
hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.
2. §
(1) A támogatásra az a személy válhat jogosulttá, aki
a)
Taktaharkányban legalább 5 éve állandó lakóhellyel rendelkezik és
b)
életvitelszerűen Taktaharkányban lakik.
(2) Vissza nem térítendő természetbeni támogatást kell nyújtani a beérkezett igényeknek és a
rászorultság fokának figyelembevételével legfeljebb 8 q szén formájában annak a vagyontalan
személynek, aki
a)
háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 150%-át, egyedül élő esetén 200%-át, vagy
b)
aktív korúak ellátására jogosult, vagy
c)
időskorúak járadékára jogosult, vagy
d)
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott hátrányos
és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek, vagy
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e)
f)
g)

lakhatási célú települési támogatásra jogosult, feltéve, hogy a támogatást nem gázszámla
fizetésére kapja, vagy
a háztartásában fogyatékos személy van, vagy
a 70 éven felüli állampolgár.

(3) Nem jogosult tüzelőanyag-támogatásra az a személy, akinek lakása szénnel nem fűthető.
(4) Az olyan ingatlanra, melyben életvitelszerűen senki nem él, támogatás nem igényelhető.
(5) A tüzelőanyag-támogatásban részesülő személy a tüzelőanyagot nem értékesítheti, nem adhatja át
másnak, kizárólag saját háztartásában használhatja fel.
(6) A támogatás ugyanazon ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül az
ingatlanban élő személyek és háztartások számától.
(7) A támogatás megállapításának feltétele az Ör. II. Fejezetében meghatározott feltételek teljesítése,
melynek ellenőrzése is az Ör. II. Fejezetében meghatározott módon történik.
(8) Amennyiben a támogatott kérelmében valótlan nyilatkozatot tesz, vagy a részére kiszállított
tüzelőanyag egy részét, vagy egészét értékesíti, a tüzelőanyag bruttó árát, és a kiszállított mennyiségre
jutó szállítási költséget köteles visszafizetni az Önkormányzat részére az erre kötelező határozat
véglegesség válásától számított 3 napon belül.
3. §
(1) A támogatásra vonatkozó kérelmeket a Taktaharkányi Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani
az 1. mellékletben szereplő nyomtatványon
(2) A kérelemhez csatolni kell a család minden tagjára vonatkozó, a kérelem benyújtásának napját
megelőző hónap jövedelméről szóló jövedelemnyilatkozatot, jövedelemigazolást.
(3) A kérelem 2021. október 25-től 2021. november 26-ig nyújtható be. A benyújtási időszakot
szükség esetén póthatáridő tűzésével a polgármester meghosszabbíthatja.
(4) A támogatás odaítéléséről a Költségvetési és Szociális Bizottság határozattal dönt a tüzelőanyag
rendelkezésre állásához igazított időpontban azzal, hogy tűzifára elsősorban a 2. § (2) bekezdés a)–f)
pontjában meghatározott személyek válhatnak jogosulttá.
(5) Amennyiben a Költségvetési és Szociális Bizottság vitatja a kérelemben szereplő adatok
hitelességét, környezettanulmány készítését rendelheti el.
(6) A Költségvetési és Szociális Bizottság a támogatásra való jogosultságot kivételesen méltányolható
esetben a 2. § (1) bekezdés a) pontjában, (2) bekezdés a) pontjában, (6) és (7) bekezdésében
meghatározottaktól eltérően is megállapíthatja.
(7) A tüzelőanyag kiosztása 2022. február 11-ig házhozszállítással történik, melynek költségeit az
Önkormányzat fedezi.
(8) A kiszállított tüzelőanyagot átvételi elismervényen kell átvenni.
4. §
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Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2022. március 31-én hatályát veszti.
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1. melléklet
KÉRELEM
SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZELŐ TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
SZÉN
Kérelmező neve:
Születési neve:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Lakcíme:
Tartózkodási helye:
TAJ-száma:
A kérelmező családi körülménye (a megfelelő aláhúzandó):
egyedül élő családos
A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma: ......... fő
Közeli hozzátartozó neve

Családi kapcsolat

Születési év, hó, nap

Lakhatási célú települési támogatásban részesül-e? igen nem
A lakhatási célú települési támogatást gázszámla fizetésére kérte-e? igen nem
Munkanélküliek ellátásában részesül-e?
(Kormányhivatal által folyósított ellátás) igen nem
Aktív korúak ellátásában részesül-e?
(foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély) igen nem
Időskorúak járadékában részesül-e? (nem nyugdíj) igen nem
Nyugellátásban részesül-e? igen nem
Családjában nevelnek-e halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket? igen nem
4

Megjegyzés

Él-e a kérelmezővel egy háztartásban fogyatékos személy? igen nem
Lakása szénnel fűthető-e? igen nem
70 éven felüli lakos igen nem
A kérelmező és a vele egy háztartásban élő házastársának (élettársának), valamint gyermekeinek a
jövedelmi adatai:
A jövedelem típusa
Kérelmező
Házastársa
Gyermekei
(élettársa)
1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási
jogviszonyból származó
2. Társas
és
egyéni
vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más
önálló
tevékenységből
származó
3. Alkalmi munkavégzésből
származó
4.
Táppénz,
gyermekgondozási
támogatások
5. Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű
rendszeres
szociális ellátások
6.
Önkormányzat
és
munkaügyi szervek által
folyósított ellátások
7. Egyéb jövedelem
8. Összes jövedelem
Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem
hónapban: ………............Ft/fő (hivatal tölti ki).

a

kérelem

benyújtását

megelőző

Nyilatkozat
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört
gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
adóigazgatósága útján – ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Tudomásul veszem, hogy a fent leírt élethelyzet jellegét megfelelő dokumentummal igazolom.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
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Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt
összegben visszaköveteli
Taktaharkány, 2021. év ………………… hónap …… nap
..…………………………
kérelmező aláírása
TÁJÉKOZTATÓ KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES IRATOKRÓL
a) munkaviszonyból és egyéb jogviszonyból származó jövedelem esetén előző havi jövedelem
igazolás, gyes, gyed, családi pótlék stb. estén 1 havi jövedelemigazolás (postai csekkszelvény vagy
folyószámla-kivonat),
b) munkanélküli és álláskereső ellátásban részesülő esetén az ellátást megállapító határozat,
c) társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem esetén a NAV igazolása az előző évi személyi
jövedelemadó alapjáról és személyes nyilatkozat az utolsó 3 havi nettó jövedelem átlagáról,
d) tartásdíj esetén az utolsó 1 havi gyermektartásdíj összegét igazoló csekkszelvény, vagy átvételi
elismervény, a szülők közötti egyezség, illetve jogerős bírósági határozat,
e) egyetemi vagy főiskolai tanulmányokat folytató gyermek ösztöndíjának igazolása,
f) ingatlan, ingó vagyontárgy értékesítéséből származó jövedelem esetén az adás-vételi szerződés
másolata,
g) gyermekelhelyezés vagy ideiglenes hatályú elhelyezés és gyámrendelés tárgyában hozott bírósági
és gyámhatósági határozat,
h) köznevelési vagy felsőoktatási intézmény igazolása arról, hogy a nappali oktatás munkarendje
szerinti tanulói vagy hallgatói jogviszonyban áll.
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Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/.... (...) önkormányzati
rendelete
Önkormányzat vagyonáról vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet
módosításáról
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIV. törvény
143. § (4) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIV. törvény 107. §-ában, 109. § (4) bekezdésében, a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés c) pontjában, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1)
bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló Taktaharkány 1. melléklete
helyébe az 1. melléklet lép.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

1. melléklet
„1. melléklet
Forgalomképtelen belterületi közparkok, játszóterek
Hrsz.

megnevezés

ha

m²

1150/3

Kresz-park - Trianoni emlékmű

828

1230/5

Köztér

2117

972/2

Zrínyi úti park

2173

975/2

Rendezvénypark

3790

1506

Honfoglalási Emlékliget

6833
terület összesen:

.

15741

könyvszerinti érték:

Forgalomképtelen közintézmény
Hrsz.

megnevezés

ha

67 Köztemető
területe

m²
2

8341

2

8341

értéke

Forgalomképtelen belterületi utak
Hrsz.

megnevezés

15

Széchenyi u.

ha

m²
4109

36

Széchenyi u.

23115

46

Széchenyi u.

965

68

Temető

2092

76

Temető köz

678

93

Attila u.

5802

108

Árpád u.

3240

152

Sport u.

1935

160

Sport u.

2145

175

Magyar u.

1941

190

Gyöngyvirág u.

2445

209

Szabadság u.

5164

228

Gyöngyvirág u.

2590

229

Megyaszói u.

8902

250

Bocskai u.

2017

281

Akácfa u.

4566

330

Csalogány u.

4267

382

Móra Ferenc u.

1921

397

Móricz Zsigmond u.

2079

398

Szabadság u.

1440

412/2

Kölcsey u.

2201

413

Alkotmány u.

5282

428

Kodály Z. u.

468

Megyaszói u.

1

760
716

469

Csalogány u.

2325

470/1

Alkotmány u.

8426

492

Hunyadi u.

3280

542

Hunyadi u.

3779

2

571

Harangod u.

1354

575

József A - Ady összekötő

730

576

József A. u.

5038

589

Jókai u.

1721

672

Ady Endre u.

3648

709/1

Bartók B. u.

4345

779

Arany J. u.

4539

809

Kossuth u.

6045

827

Petőfi S u.

4386

863

Toldi u.

889/1

Vörösmarty u.

3949

890/1

Magtár u.

8708

942

Bem u.

4097

950

Zrínyi u.

3935

981

Vágóhíd melletti u.

796

989

Gárdonyi G. u.

3466

990/1

Gépállomás u.

6688

1015

Béke zsákutca

362

1

3779

1022

Deák u.

1040

Zöldág u.

1

2745
875

1058

Rásony u.

4081

1089

Iskola u.

3039

1116

Szövetkezet u.

2070

1123

Kis köz

1105

1150/2

Honvéd u.

7817

1150/4

Honvéd u.

14978

1155

Damjanich u.

1189

Damjanich u.

713

1244

Erkel Ferenc u.

8274

1245

Sport u.

4572

1276

Móricz Zsigmond u.

7392

1277

Magyar u.

5000

1310

Gyöngyvirág u.

4895

1312

Móricz Zsigmond u.

2169

1323

Munkácsy u.

1592

1334

Erkel F. u. folyt.

2332

1347

Alkotmány u. új rész

5884

1

4287

458

Dózsa u.

176

1417/1

út

5105

1417/2

út

882

1417/3

út

1056

1417/4

út

960
terület összesen

4

267767

könyvszerinti érték:

Forgalomképtelen külterületi utak
Hrsz.

megnevezés

ha

m²

03/

külterületi utak

2795

07/

külterületi utak

1782

3

09/

külterületi utak

2101

023/

külterületi utak

1

7449

029/

külterületi utak

1

1209

035/

külterületi utak

2

6492

036/

külterületi utak

1

2624

041/

külterületi utak

042/

külterületi utak

8074
1

902

048/

külterületi utak

4708

051/24

külterületi utak

3611

059/

külterületi utak

1

2328

061/

külterületi utak

1

8560

066/

külterületi utak

2

8835

069/

külterületi utak

1

9907

071/2

külterületi utak

4975

072/

külterületi utak

8617

079/

külterületi utak

7161

085/

külterületi utak

089/

külterületi utak

093/

külterületi utak

095/

külterületi utak

0101/

külterületi utak

3965

0114/

külterületi utak

3883

4

3590
7271
2863

2

5320

0117/

külterületi utak

0122/

külterületi utak

2

1259
5633

0128/

külterületi utak

2

2959

0152/

külterületi utak

1

530

0156/

külterületi utak

3140

0159/

külterületi utak

6727

0160/6

külterületi utak

736

0164/

külterületi utak

3718

046/19

út

1468

058/18

út

7664

067/46

út

365

090/8

út

925

090/10

út

1629

099/3

út

1329

099/6

út

2699

099/9

út

338

051/27

út

3444
terület összesen:

22

163585

könyvszerinti érték:

Korlátozottan forgalomképes külterületi
szántó, legelő, árok, nádas, mocsár
Hrsz.

megnevezés

051/2

szántó

ha
5

690

013/2

legelő és gazdasági épület

8

2609

015/b

árok

3764

043/

árok

5300

4

m²

045/c

árok

7294

064/

árok

5151

0111/

árok

7414

0142/

árok

0158/

árok

045/b

nádas

1

9466

045/d

nádas

3

3309

050/3/b

nádas

5

530

075/

nádas

6

2406

047/2/b

mocsár

3

9530

0107/3

töltés

66
1080

1

1379
3499

0107/4

töltés

0109//1

töltés

047/2

erdő, járási mintatér, mocsár

13

2646

050/3

erdő, nádas

6

3026

067/3

mocsár

3

5009

196

0102/

erdő

2

9341

0110/3

szántó

1

2968

0157/7

szántó

5589

0157/8

szántó

2158

0157/10

szántó

2158

0157/12

szántó

2271

0157/14

szántó

2162
terület összesen:

142959

könyvszerinti érték:

Korlátozottan forgalomképes erdők állománya
Hrsz.

megnevezés

039/

erdő

ha
3

m²
6926

045/a,f

erdő

4

6594

047/2/a

erdő

9

3116

050/3/a

erdő

1

2496

0155/27/a

erdő

4

159

0157/1

erdő

4

9355

051/2

szántó

5

690

32

41879

terület összesen:
könyvszerinti érték:

Korlátozottan forgalomképes csatorna, belvízelvezető árok
Hrsz.

megnevezés

ha

032/3

csatorna

8219

054/

csatorna

3979

068/

csatorna

6720

074/

csatorna

5031

091/

csatorna

4

2457

097/

csatorna

2

4419

098/

csatorna

2

831

087/

csatorna

1

4177

099/2

csatorna

2

1982

5

m²

0121/

csatorna

3187

1034/

belvízelvezető árok

1000

1211/1

belvízelvezető árok

209

0154/1

Sós-ér

1762

0154/2

Sós-ér

6309
terület összesen:

11

50282

könyvszerinti érték:

Korlátozottan forgalomképes belterületi beépítetlen földterületek
Hrsz.

megnevezés

ha

m²

53

gyep, árok

1

2500

54

gyep, árok

1

1509

709/2

kopárság

1215

975/2

beépítetlen terület

3790

1230/4

beépítetlen terület

652

1246/3

beépítetlen terület

1019

1246/4

beépítetlen terület

977
terület összesen:

2

11662

könyvszerinti érték:

Korlátozottan forgalomképes közoktatási, művelődési intézmények
Hrsz.

megnevezés

282/2

I. Óvoda

ha

m²
2670

1090

II. Óvoda

2211

867

Napközi Otthon

2121

893

Általános Iskola

9481

1113

Művelődési Ház

990

1135

Tájház

1060

1064

Alkotóház- Vendégház

4546
terület összesen:

.

13598

könyvszerinti érték:

Korlátozottan forgalomképes egészségügyi és szociális intézmények
Hrsz.

megnevezés

ha

m²

1003

Orvosi rendelő, Rendőrség

2866

975/3

Fogorvosi rendelő, szolgálati lakás

606

terület összesen:

.

3472

könyvszerinti érték:

Korlátozottan forgalomképes középület
Hrsz.

megnevezés

976/1

Községháza

ha

m²
2604

terület összesen:

.

2604

könyvszerinti érték:

Korlátozottan forgalomképes egyéb létesítmények
Hrsz.

megnevezés

ha

6

m²

1124

Szociális Szolgáltató Központ

153/1

Sporttelep

982

Vágóhíd

1032

Tűzoltószertár

062/2

Szeméttelep

2209
2

9771
463
125

terület összesen:

4

8980

6

21548

könyvszerinti érték:

Korlátozottan forgalomképes szolgálati lakások
Hrsz.

megnevezés

ha

724/2

Szolgálati lakás

596

1005/2

Szolgálati lakás

608
terület összesen:

.

m²

1204

könyvszerinti érték:

Forgalomképtelen üzemeltetésre átadott többségi tulajdonú önkormányzati
létesítmények (tulajdoni hányad 70/100)
Hrsz.

megnevezés

889/2

Glóbusz

ha

m²

0160/5

T-2 kút

400

1346

T-3 kút

1136

1228/1

Vízmű

615

1942
terület összesen:

.

4093

könyvszerinti érték:
2012. június 30. napjától 2037. június 29. napjáig 25 éves határozott időtartamra

Forgalomképes belterületi beépítetlen telkek
Hrsz.

megnevezés

ha

m²

1276/

beépítetlen földterület, telek

7392

1326/

beépítetlen földterület, telek

826

1329/

beépítetlen földterület, telek

824

1330/

beépítetlen földterület, telek

823

1333/

beépítetlen földterület, telek

821

1335/

beépítetlen földterület, telek

950

1336/

beépítetlen földterület, telek

950

1345/

beépítetlen földterület, telek

1023

1408/

beépítetlen földterület, telek

524

1409/

beépítetlen földterület, telek

525

1410/

beépítetlen földterület, telek

524

1411/

beépítetlen földterület, telek

525

1412/

beépítetlen földterület, telek

524

1413/

beépítetlen földterület, telek

524

1414/

beépítetlen földterület, telek

525

1415/

beépítetlen földterület, telek

524

1416/

beépítetlen földterület, telek

525

1418/

beépítetlen földterület, telek

523

1419/

beépítetlen földterület, telek

523

1420/

beépítetlen földterület, telek

523
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1421/

beépítetlen földterület, telek

523

1422/

beépítetlen földterület, telek

523

1423/

beépítetlen földterület, telek

523

1424/

beépítetlen földterület, telek

523

1425/

beépítetlen földterület, telek

523

1426/

beépítetlen földterület, telek

523

1428/

beépítetlen földterület, telek

523

1429/

beépítetlen földterület, telek

773

1430/

beépítetlen földterület, telek

569

1446/

beépítetlen földterület, telek

1457/

beépítetlen földterület, telek

524

1458/

beépítetlen földterület, telek

524

1459/

beépítetlen földterület, telek

524

1460/

beépítetlen földterület, telek

524

1461/

beépítetlen földterület, telek

523

1462/

beépítetlen földterület, telek

523

1463/

beépítetlen földterület, telek

523

1464/

beépítetlen földterület, telek

523

1476/

beépítetlen földterület, telek

1487/

beépítetlen földterület, telek

570

1488/

beépítetlen földterület, telek

570

1489/

beépítetlen földterület, telek

570

1490/

beépítetlen földterület, telek

570

1491/

beépítetlen földterület, telek

570

1492/

beépítetlen földterület, telek

570

1493/

beépítetlen földterület, telek

570

1494/

beépítetlen földterület, telek

570

18/

beépítetlen terület

1385

1

1

5706

6651

26/

beépítetlen terület

1425

43/.1

lakóház, udvar, gazdasági épület

4373

51/

lakóház, udvar, gazdasági épület

829

240/

lakóház, udvar, gazdasági épület

982

266/

lakóház, udvar, gazdasági épület

1343

572/1

beépítetlen terület

1882

723/1

közterület

516

723/2

lakóház, udvar, gazdasági épület

441

738/

lakóház, udvar, gazdasági épület

1622

760/

lakóház, udvar

604

833/

lakóház, udvar, gazdasági épület

1463

971/

lakóház, udvar. gazdasági épület

1039

992/1

lakóház, udvar

799

1006/4

lakóház, udvar

641

1018/1

lakóház, udvar, gazdasági épület

1556

1055/

lakóház, udvar

1723

1104/

lakóház, udvar

860

1114/

áruház

315

1152/

lakóház, udvar, gazdasági épület

567

1173/

lakóház, udvar, gazdasági épület

4398

1186/

lakóház, udvar, gazdasági épület

2963

1228/1/A

egyéb épület

234

8

1439/1

beépítetlen terület

1439/2

beépítetlen terület

2121
terület összesen:

1

8113

3

88200

könyvszerinti érték:

Forgalomképes földhasználati jogú beépített telekrészek
Hrsz.

megnevezés

337/

Kodály Z. 7.sz.

ha

m²
900

344/1

Kodály Z. 13.sz.

699

344/2

Kodály Z. 13/a

676

891/2

Deák út-telefonközpont

100

terület összesen:

.

2375

könyvszerinti érték:

Forgalomképes belterületi használt telekrészek, beépítetlen terület
Hrsz.

megnevezés

55./2

beépítetlen terület

ha

m²
274

944/2

beépítetlen földterület

137

1009/2

Béke út-Kormányék mögötti

206

1009/3

Béke út-Egészségház-szolg.lak. mögötti
terület összesen:

478
.

1095

könyvszerinti érték:

”
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Részletes indokolás
1-2. §, 1. melléklet
A rendelet átvizsgálása során észrevettük, hogy egy utca, a Vörösmarty utca nem szerepel a
melléklet között, így az, a 889/1 helyrajzi számon forgalomképtelen belterületi utak közé bekerül.
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