
 

 

 

……/2015. 
 

E l ő t e r j e s z t é s 
a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. júniusi ülésére 

 
Tárgy:  Közterületi Térfigyelő Rendszer működtetéséről szóló önkormányzati rendelet alkotásának kezdeményezése 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Visszautalok a képviselő-testület 2014. júliusi ülésére 723-4ó8/2014. iktatószám alatt beterjesztett, 
településünk közigazgatási területén elhelyezhető térfigyelő kamera rendszer telepítési helyszíneire vonatkozó 
javaslatban foglaltakra, amely a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról 
szóló 28/2014. (IV. 1.) BM rendeletben foglaltak szerint eljárva, az elnyert 7.367.600.- Ft + Áfa = 
9.356.852.- Ft támogatásból megvalósult a tárgyi beruházás, melynek műszaki átadás – átvétele  2014. december 14. 
napján sor került. A kivitelező által kiállított számla ellenében 2014. 08. 22. (részteljesítés alapján) a 2014. 
07. 31. napján kötött külön szerződés szerint eljárva, végszámlaként 2014. 12. 18. napján került sor a 
megrendelés összegének kiegyenlítésére és a pályázatot kiíró BM felé a pályázati összeggel való 
elszámolásra.  
A képviselő-testület 22 helyszínen 65 db fix kamera telepítési helyét határozta meg, a helyi Polgárőr 
Egyesület és a Csongrádi Rendőrkapitányság véleményének kikérésével.  
A BM Önkormányzati Államtitkára által kiadott tájékoztatása értelmében az önkormányzati közterületi 
térfigyelő rendszer kiépítése, vagy bővítése  a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi XIII. törvény (továbbiakban: 
Kftv.) felhatalmazásában foglaltak szerint valósulhat meg, közterület-felügyelet, vagy közterület-felügyelő 
jogállásban foglalkoztatottak alkalmazásával.  Ebben az Államtitkár visszahivatkozik a Belügyminisztérium és 
az Önkormányzatok képviseletére jogosított Polgármesterek között létrejött támogatási szerződésben 
foglaltakra, melynek 3. melléklete értelmében: nincs lehetőség arra, hogy a képfelvevő rendszerből a felvételek 
közvetlenül a rendőrségnél jelenjenek meg.  
A fentiekre tekintettel gondoskodtam a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közül 1 fő (Mucsi Attila 
személyében) közterület-felügyelői tanfolyamra való beiratkozásáról, melynek eredményeként 2015. április 15. 
napjával sikeres vizsga letétele után, már mód nyílt arra, hogy tárgyban a hatályos vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelve nyújtsunk be előterjesztést. 
A Csongrádi Rendőrkapitányság és az illetékes hatóságok bevonásával 2015. május 13. napján sor került a 
Közterületi Térfigyelő Rendszer helyszíni bejárására, a szolgálati út betartásával való központi nyilvántartásba való 
lejelentésére.  
Az önkormányzat vagyonának körébe való aktiválása után, mint tulajdonost terhelő kötelezettségnek 
eleget téve 2015. május 20. napján megtörtént a Közterületi Térfigyelő Rendszer Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz való bejelentése. 
A Hatóság Elnöke az önkormányzat térfigyelő rendszerének kiépítése adatvédelmi feltételeiről szóló 
NAIH-4125-2/2012.V. szám alatti kiadott állásfoglalásában fejtette ki azon elvárását, hogy a létrehozandó 
közterület-felügyeleti rendszert önkormányzati rendeletben kell szabályozni, mely rendeletnek tartalmaznia kell  (többek 
között), hogy milyen célból jön létre, hogyan működik, milyen adatfajták kezelésére és milyen esetekben kerülhet arra sor.  
 
Emlékeztetem Önöket arra, hogy a képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában a helyi önkormányzati feladatok közé sorolja a 
település közbiztonságának biztosításában való közreműködést,  melynek végrehajtása érdekében az önkormányzat 
rövid- közép- és hosszú-távú feladatai között megvalósítandó beruházásként felvett rendszer 
működtetésére költségvetési előirányzatot alkotott az önkormány költségvetésében és az elmúlt évben 
megalkotta a település Bűnmegelőzési stratégiáját, melyben komoly szerepet kap a térfigyelő kamera rendszer alkalmazása. 
 



Nem kerülhető meg az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvényben foglalt cél és a személyes adat fogalmának meghatározása, amelynek értelmében: az érintettel 
kapcsolatba hozható adat – különösen az érintette neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, 
mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret – valamint az adatból levonható, az érintettre 
vonatkozó következtetés.   
A személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében 
kezelhető. Az  adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelni az adatkezelés céljának, az adatok felvételének 
és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lenni, csak szükséges mértékben, célhoz kötötten és ideig kezelhető. Az 
adatkezelés során biztosítani kell  az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét.  
A törvény 5. pontja rendelkezik arról, hogy valakinek a képmása, a róla készített felvétel személyes 
adatnak, ezek készítése, rögzítése, tárolása adatkezelésnek minősül.  
A hatályos vonatkozó szabályozás értelmében Közterületi Térfigyelő Rendszert  a rendőrség és a közterület-
felügyelet üzemeltethet.  
A Kftv. 7. § (2) bekezdése akként rendelkezik, hogy a felügyelő az intézkedésével érintett személyről, az intézkedése 
vagy az eljárása szempontjából lényeges környezetről és körülményről, tárgyról képfelvételt, hangfelvételt, kép- és 
hangfelvételt készíthet. 
A (3) bekezdés értelmében: a felügyelet közterületen, közbiztonsági, 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 (4) bekezdés kimondja, hogy a képfelvevőt a felügyelet üzemelteti és kezeli. A felügyelet a 
képfelvevők és a képfelvevők által megfigyelt közterületről tájékoztatja a rendőrséget, valamint 
ezeket az adatokat a felügyelet működtető önkormányzat polgármesteri hivatalának honlapján 
közzéteszi.  
Az (5) bekezdésben foglaltak szerint: a képfelvevő által megfigyelt területre belépő személyek 
tájékoztatását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, ismertetést kell elhelyezni a képfelvevők 
elhelyezéséről és az adatkezelésről. 
 
A hivatal szervezeti és működési szabályzatában határoztam meg a közterület-felügyelői feladat-ellátással 
(osztott munkakörben) megbízott köztisztviselő adatkezelésével összefüggő kötelezettségeit, egyrészt 
munkaköri leírásában, másrészt a hivatal Adatkezelési, valamint Informatikai szabályzatában foglaltak 
szerinti eljárásrendjét, melyet az érintettek a közérdekű információk között és hivatal honlapján 
megtalálhatják.  
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.)   §  ( ) bekezdése rendelkezik arról, 
hogy a jogszabály alkotására kötelezett köteles a jogszabályt megalkotni. A jogszabály előkészítője (a jegyző) több 
olyan feladatot köteles előzetesen teljesíteni, amellyel elősegítheti a döntéshozó testület munkáját, így a 
hatásvizsgálat és a rendelet-tervezet indokolása benyújtásával, melyet ezen előterjesztéshez csatolok.      
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata 22.  ( ) bekezdése d) pontjában biztosított jogalkotás 
kezdeményezési joggal élve nyújtom be Önök elé tárgyi előterjesztést. 
Eleget tettem a lakosság tájékoztatási kötelezettségemnek azzal, hogy tárgyi rendelet-tervezetet a hivatal 
hirdetőtáblájára kifüggesztettem az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint 
eljárva. Az önkormányzati rendelet-tervezetre vonatkozóan javaslat, észrevétel nem érkezett. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Indítványozom tárgyi előterjesztés, ahhoz csatolt rendelet-tervezet, hatásvizsgálat és indokolásban 
foglaltak megtárgyalását, az Ügyrendi, a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési 
Bizottság véleményének tárgyban kialakított véleményének figyelembe vételét és tárgyi önkormányzati 
rendelet megalkotását. 
 
C s a n y t e l e k, 2015. május 26. 
   
       Tisztelettel: 
 
         Kató Pálné jegyző 


