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ELŐTERJESZTÉS
Kétpó Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2016. május 31-i ülésére
a közterületi térfigyelő rendszerről
Tisztelt Képviselő-testület!
Kétpó Község Önkormányzata a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések
támogatása céljából elnyert támogatásból valamint saját forrásból Kétpó Községben térfigyelő
kamerarendszert telepített és üzemeltet.
Az emberek szubjektív biztonságérzete, vagyis az a konkrét kifejeződés, hogy milyennek értékelik
településük, környezetük biztonságát, annak egyik fontos elemét a közbiztonságot, az utóbbi időben
központi kérdéssé vált.
A közterület felügyeletről szóló LXIII. törvény 7. § (3) bekezdése szerint:
A közterület-felügyelet közterületen, közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból, bárki számára
nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el, és felvételt készíthet. A képfelvevő
elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a felügyelet
előterjesztésére a képviselő-testület dönt.
A képfelvétel a rögzítés helyszínén
a) elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult eljárásban,
b) elkövetett jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági eljárásban,
c) végzett közterület-felügyelői intézkedés jogszerűségének megállapítására irányuló közigazgatási
hatósági eljárásban, továbbá
d) a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban használható
fel.
Keresni és támogatni kell minden olyan lehetőséget, technikai megoldást, ami a bűnüldözést,
valamint a megelőzést segíti, és a lakosság biztonságérzetének növekedését is eredményezi, a
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rendelet megalkotása ezen kívül lehetőséget teremt a Mezőtúri Rendőrkapitánysággal történő
hatékony együttműködésre.
Hangsúlyozni kell, hogy a 2011. évi CXII. törvény 65. §-ában foglaltak szerint mind a rendőrséget,
mind az önkormányzatot, mint adatkezelőket bejelentési kötelezettség is terheli, melynek
értelmében a személyes adatokat kezelő adatkezelő köteles e tevékenysége megkezdése előtt a
hatóságnak nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni a törvényben meghatározottakat.
A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény részletesen szabályozza a térfigyelő
kamerák működtetésével kapcsolatos felügyeleti- feladat és hatásköröket. A közterület-felügyeleti
rendszer létrehozása nem kötelező. Ha azonban a települési önkormányzat a felügyelet létrehozása
mellett döntött, akkor a működtetést csak a törvény által rögzített formában teheti meg.
A képfelvevő elhelyezéséről valamint a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a
Képviselő-testület dönt. A képfelvevőt az Önkormányzat üzemelteti és kezeli. Az Önkormányzat a
képfelvevő elhelyezéséről és a képfelvevők által megfigyelt közterületről tájékoztatja a rendőrséget.
Az Önkormányzatnak a felvételek kezelése során kötelessége megtenni az ahhoz szükséges
szervezési, technikai és egyéb adatbiztonsági intézkedéseket, hogy az érintett személy a személyes
adatait, így különösen magántitkait és magánéletének körülményeit illetéktelen személy tudomására
jutásáról megóvja. Az Önkormányzatnak biztosítani kell továbbá, hogy a felvételen szereplő
személy – a felvétel törlésének időpontjáig – megtekinthesse a róla készült felvételt.
A közigazgatási hatósági eljárásban az eljáró hatóság megkeresésére a rögzített felvétel
továbbítható, ha a megkereső hatóság a megkeresésben az eljárás tárgyát, ügyszámát és a rögzített
felvétellel bizonyítandó tényt megjelöli.
Hangsúlyozandó tehát, hogy a képfelvevő elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megfigyelt
közterület kijelöléséről a Képviselő-testület dönt. A kamerák felszereléséhez engedélyre tehát nincs
szükség, de egy szakmai előterjesztés és annak képviselő-testületi jóváhagyása a jogszerű
üzemeltetés feltétele.
A fentieket figyelembe véve, kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi rendelet-tervezet
elfogadását.
Kétpó, 2016. május 26.
Keresztes Péter Pál
polgármester
Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2016. (…….) számú önkormányzati rendelete
A közterületi térfigyelő rendszerről
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-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 meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Kétpó Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a község közigazgatási
területén közterületi térfigyelő rendszert működtet.
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(2) A közterületi térfigyelő rendszer azon, az Önkormányzat tulajdonát képező műszaki eszközök
összessége, melyek biztosítják a közterületi képfelvétel jogszabályban előírt módon történő
rögzítését és továbbítását.
2. § A közterületi térfigyelő rendszer célja:
a) a közbiztonság növelése, a bűnmegelőzés, a közterület általános rendjének biztosítása;
b) a megfigyelt közterületen található vagyon megóvása, felügyelete;
c) a rendőrség bűnüldöző tevékenységének segítése, a két szervezet közötti együttműködés
erősítése;
d) a lakosság és a községbe látogatók biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása.
3. § (1) A képfelvevők helyét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) A közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetését és kezelését az Önkormányzat látja el.
4. § Az Önkormányzat részéről a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére és kezelésére,
jogszabály alapján hatáskörébe tartozó ügyekben önálló adatkezelői minőségben az azzal készített
felvételek rögzítésére, törlésére, felhasználására, továbbítására, valamint a fentiekben nem említett
bármely más adatkezelésre kizárólag a közterület-felügyeletről szóló törvényben és az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben meghatározottak szerint
jogosult.
5. § A közterületi térfigyelő rendszer működtetésének költségeit az Önkormányzat a
költségvetéséről szóló rendeletében biztosítja.
6. § Ez a rendelet 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.
Kétpó, 2016. május 26.

Keresztes Péter Pál
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző

Kihirdetve: 2016……………..
dr. Enyedi Mihály
jegyző
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1. melléklet a …/2016. (……..) önkormányzati rendelethez
A közterületi térfigyelő rendszer képfelvevőinek helye és darabszáma
Utca neve
1. Kossuth út eleje
2. Ond Vezér utca-Kossuth út
kereszteződése
3.Kossuth út vége
4.Béke út-Ond Vezér utca
kereszteződése
5.Almásy tér 1.-Polgármesteri
Hivatal épülete
6.Almásy tér vége - Almásy park
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