
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
10/2015.(III.31.) önkormányzati rendelete 

A közterület-felügyeletről 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) 
pontja alapján, figyelemmel a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. tv. 1. § (2) és 
(6), a 4. § (2) és a 22. § (1) bekezdésére az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § (1) Fegyvernek Város Önkormányzata a közigazgatási területén lévő közterületek 
rendjének és tisztaságának és az önkormányzati vagyonvédelem érdekében 
közterület-felügyeletet, továbbá a jogellenes magatartások megelőzése, kiszűrése 
és a közbiztonság javítása érdekében közbiztonsági térfigyelő kamera-rendszert 
működtet.  

 
    (2) A rendelet hatálya kiterjed Fegyvernek közigazgatási területén lévő 

közterületekre, az önkormányzati intézményekre, az önkormányzati társulás által 
fenntartott intézmény fegyverneki telephelyére, az önkormányzat tulajdonában, 
használatában lévő vagyontárgyakra. 

 
2. § (1) A közterület-felügyelet ellátja a rendelet 1. § (2) bekezdésében meghatározott 

helyeken és a a jogszabályban meghatározott feladatokat, továbbá az alábbi 
önkormányzati rendeletek szabályszerű betartását: 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
a.) A közterület használatról szóló 27/2010.(IX.24.) önkormányzati rendelete, 
b.) A vásárok tartásának rendjéről szóló 30/1995.(XI.27.) önkormányzati 

rendelete, 
c.) A szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 10/2003.(III.06.) önkormányzati 

rendelete, 
d.) A település környezetvédelméről szóló 13/2005.(IV.29. rendelete, 
e.) A temetőkről, valamint a temetkezési tevékenységről szóló 25/2012.(IV.27.) 

rendelete, 
f.) A folyékony hulladékgazdálkodásról szóló 1/2003.(II.06.) rendelete, 
g.) A Fegyvernek önkormányzat tulajdonában lévő utak 

forgalomszabályozásáról szóló 11/1994.(V.27.) rendelete. 
 

    (2) A térfigyelő kamerarendszert a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal üzemelteti.  
 

3. § Az önkormányzat a közterület-felügyeleti rendszer ellátásával 1 főt bíz meg.  
 

4. § A kamerával megfigyelt közterületek jegyzéke a rendelet 1. sz. melléklete. 
 

5. § A közterület-felügyelő napi tevékenységét hitelesített naplóban rögzíti, 
szabálytalanság, jogellenes állapot észlelése esetén haladéktalanul írásban jelzéssel él 
a jegyzőhöz.  

 
6. § Ez a rendelet 2015. július 1-én lép hatályba.  

 
(: Tatár László :)       (: Buzás Istvánné dr. :) 
   Polgármester        jegyző 
 
Kihírd.: 2015.III.31. 
 
         



1. sz. melléklet 
 
 
 
A kamerával megfigyelt közterületek jegyzéke: 
 
 
 
 

1.) Fegyvernek, Ady Endre út 109., 

2.) Fegyvernek, Fő út – Budai Nagy Antal kereszteződés, 

3.) Fegyvernek, Arany János út 32., 

4.) Fegyvernek, Szent Erzsébéet út 248., 

5.) Fegyvernek, Liszt Ferenc út 28., 

6.) Fegyvernek, Dózsa Gy. út 2., 

7.) Fegyvernek, Csillag út 29., 

8.) Fegyvernek, Fő út és a 4-es sz. főközlekedési út kereszteződése. 

 
 




