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ELŐTERJESZTÉS
Kétpó Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2016. december 07-i ülésére
a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 9/2016. (VI. 01.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. május 31-i ülésén elfogadta a
közterületi térfigyelő rendszerről szóló 9/2016. (VI. 01.) önkormányzati rendeletet (későbbiekben:
rendelet).
A rendelet 3. § (2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:
„3. § (2) A közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetését és kezelését az Önkormányzat látja el.”
A közterület felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7. § (4) bekezdése szerint:
„7. § (4) A képfelvevőt a felügyelet üzemelteti és kezeli. A felügyelet a képfelvevők elhelyezéséről
és a képfelvevők által megfigyelt közterületről tájékoztatja a rendőrséget, valamint ezeket az
adatokat a felügyeletet működtető önkormányzat polgármesteri hivatalának honlapján közzéteszi.”
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A fenti jogszabálynak történő megfelelés érdekében szükséges a rendelet módosítása, valamint a
közterületi térfigyelő kamera rendszer üzemeltetésével és kezelésével kapcsolatos feladatokat a
közterület felügyelőknek kell ellátniuk.
A fentieket figyelembe véve, kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi rendelet módosítás
elfogadását.
Kétpó, 2016. november 25.
Keresztes Péter Pál
polgármester
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Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2016. (………….) számú önkormányzati rendelete
a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 9/2016. (VI. 01.) számú önkormányzati rendelete
módosításáról
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII.
törvény 1. § (6) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kétpó
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 9/2016.
(VI. 01.) számú önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A Rendelet 2. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § c) a közterület felügyelet tevékenységének, a rendőrség bűnüldöző tevékenységének segítése,
a két szervezet közötti együttműködés erősítése;”
2. §
A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (2) A közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetését és kezelését a Mezőtúri Közös
Önkormányzati Hivatal belső szervezeti egységeként működő közterület felügyelet látja el.”
3. §
A Rendelet 4. §-ban a „Az Önkormányzat részéről” szövegrész helyébe a „ A közterület felügyelet
részéről eljáró felügyelő” szöveg lép.”
4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kétpó, 2016. november 25.

Keresztes Péter Pál
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző

Kihirdetve: 2016……………..
dr. Enyedi Mihály
jegyző
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Indokolás

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületi térfigyelő rendszerről
szóló 9/2016. (VI. 01.) számú önkormányzati rendelete módosításáról szóló rendelethez
Általános indokolás
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 17. §-a rendelkezik arról, hogy
az önkormányzati rendelet előkészítője a jegyző, az önkormányzati rendelethez indokolást csatolni
köteles. A tárgyi rendelet-tervezet eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdése szerinti felhatalmazás alapján készült. Az önkormányzati rendelet módosításának célja a
kamera rendszer üzemeltetésére és kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés.
Részletes indokolás
a Bevezető részhez
A rendelet-tervezet bevezető-része azon jogszabályi helyek megjelölését tartalmazza, amelyek az
önkormányzat képviselő-testülete számára a jogalkotás törvényi kellékeként tárgykörben
felhatalmazást ad az önkormányzati rendelet megalkotására, valamint megjelöli a módosítandó
önkormányzati rendelet számát és címét.
az 1. §-hoz
A közterületi térfigyelő rendszer célja pontosításra került.
a 2. §-hoz
A közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére és kezelésére vonatkozó rendelkezést tartalmazza,
amely alapján a fenti feladatokat a közterület felügyelet látja el.
a 3. §-hoz
Szövegcserés módosítás történt. Az Önkormányzat részéről” szövegrész helyébe a „ A közterületfelügyelet részéről eljáró felügyelő” szöveg lép.”
a 4. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a
jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével
felméri a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a
Képviselő-testületet tájékoztatni kell.
Társadalmi hatás:
A rendelet módosítása nem jár társadalmi hatással.
Gazdasági, költségvetési hatás:
A rendelet módosítása nem jár költségvetési hatással.
Környezeti és egészségi következmények:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti és egészségügyi következményei nem
kimutathatók.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nem
számottevőek.
A jogszabály megalkotásának szükségessége:
A rendelet módosításának elmaradása a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv eljárását vonhatja
maga után.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kétpó, 2016. november 25.
dr. Enyedi Mihály
jegyző

