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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

…/2015. (… . .. .) önkormányzati rendelet-tervezete 
 

a közterületi térfigyelő rendszer működéséről 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése 
szerinti eredeti jogalkotói hatáskörben, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. 
§ (6) bekezdésében, a 7. § (3) bekezdésében, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában, a 17. §-ában foglalt 
feladatkörében eljárva,  az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014. 
(XI. 19.) önkormányzati rendelet 23. § (4) bekezdés b) pontjában és a 24. § (2) bekezdés  e) 
pontjában rögzített jogalapon az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével  a következőket rendeli el: 
 

ÁLTALÁNOS  RENDELKEZÉSEK 
 

1. E rendelet célja 
 
1. § 

 
E rendelet és a közterületi térfigyelő rendszer település területén való  működtetése célja: 
a) a jogellenes magatartások megelőzőse, kiszűrése, 
b) a lakosság magánvagyonának és az önkormányzat vagyonának védelme, 
c) a lakosság biztonságérzetének és a település közrendjének és közbiztonságának növelése, 
d) a közterület-felügyelő tevékenysége végzésének szervezeti formája meghatározása,  
e) a település bűnmegelőzési stratégiájában foglaltak érvényre juttatása, 
f) a helyi közbiztonsággal kapcsolatos önkormányzati feladatok végrehajtása érdekében a 

rendőrséggel kialakított jó munkakapcsolat fenntartása, az együttműködési 
megállapodásban foglaltak maradéktalan megvalósítása, 

g) a lakosság tájékoztatása a képfelvevők  és a térfigyelő kamerákkal megfigyelt közterületek 
helyszíneiről. 
 

 
RÉSZLETES  RENDELKEZÉSEK 

 
2. A közterületi térfigyelő rendszer működtetése módja 

 
2. § 
 

(1) A település  közterületén elhelyezett térfigyelő kamera rendszer működtetésére a 
a)         közterület-felügyelő  adatkezelésével, 
b)         e rendelet 1. mellékletében rögzített helyszínek meghatározásával,  
c)         külső- és belső  műszaki eszközök (térfigyelő kamerák) szakszerű alkalmazásával,  
d)         a közterületi  képfelvételek  rögzítése, felhasználása, továbbítása, törlése (a vonatkozó hatályos 

központi jogszabályokban   előírt módon)   
kerülhet sor, amely biztosítja az 1. §-ban foglalt célok megvalósítását. 

(2) A képviselő-testület a közterületi térfigyelő kamera rendszer által rögzített képfelvételek kezelésével, 
üzemeltetésével  a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeként működő 
Jegyzői  iroda  közterület-felügyelői beosztásban, osztott munkakörben alkalmazott 
köztisztviselőt  bízza meg.  



(3) A közterület-felügyelő a közterületi térfigyelő kamera rendszer kezelése során a Csanyteleki 
Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzata Adatvédelmi Szabályzatában (amely 
tartalmazza az adatfajták kezelésének, tárolásának meghatározását), továbbá az Informatikai, 
és Információbiztonsági Szabályzatában foglaltak (amely az adatkezelésre jogosított 
kizárólagos hozzáférése módját, az információbiztonság  előírásait foglalja magában)  
maradéktalan betartására kötelezett  (mint önálló adatkezelő, a hatáskörébe tartozó 
ügyekben,  a központi vonatkozó jogszabályokban foglalt  eljárásrend szerint).   

(4) A közterület-felügyelő a közterületi térfigyelő kamerarendszer folyamatos működtetése 
biztosítása érdekében, a kamerák időszaki ellenőrzésében  köteles  közreműködni a külön 
szerződésben ezzel a feladattal megbízott vállalkozóval. 

(5) A képviselő-testület a közterületi térfigyelő kamera rendszer működtetéséhez szükséges 
személyi-  tárgyi és pénzügyi  feltételinek biztosítása érdekében, az adott évi önkormányzati 
és önkormányzati hivatal költségvetésében anyagi fedezetet nyújt a közterület-felügyelő 
munkafeltételeinek, illetményének, annak terhének, a térfigyelő kamera rendszer negyedévi 
ellenőrzése, a szükséges karbantartása, felújítása, pótlása, vagy eszközök beszerzése 
költségeire. 

 
3. A közterületi térfigyelő rendszer által megfigyelt helyszínek 

 
3. §  
 

A település közterületein elhelyezett térfigyelő kamerák helyszínének megnevezését  és a képfelvevővel megfigyelt 
közterületek meghatározását e rendelet 1. melléklete tartalmazza. 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSE 
 

4. Hatályba léptető rendelkezés 
 
4. § 

 
Ez a rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
  Forgó Henrik      Kató Pálné 
  polgármester          jegyző 
 
 
Záradék: 
 
Az önkormányzati rendelet kihirdetése: …………………………… 
 
 
 
         Kató Pálné 
             jegyző 
 
 
 



1. melléklet  az …./2015. (… . .. .) önkormányzati rendelet-tervezethez 
 

Csanytelek közterületein elhelyezett térfigyelő kamerák helyszínei 
 és a térfigyelő kamerák által megfigyelt közterületek megnevezése 

 

Sorszám 

A B C 

Telepítési 
helyszín 
száma 

Telepítési helyszínek és megfigyelt közterületek megnevezése 
Telepített kamera 

(db) 

1 1 Bezárt, rekultivált Szilárd hulladék lerakó 2 

2 2 Csongrádi utca – településhatára 3 

3 3 Csongrádi utca – Tömörkényi utca – Szegedi utca kereszteződése 4 

4 4 Szegedi utca – Damjanich utca kereszteződése 4 

5 5 Ady Endre utca – Határút kereszteződése 4 

6 6 Arany János utca – Tömörkényi utca kereszteződése 3 

7 7 Széchenyi utca – Bercsényi utca kereszteződése 3 

8 8 Szent László utca – Damjanich utca kereszteződése 3 

9 9 Szent István utca – Budai Nagy Antal utca kereszteződése 2 

10 10 Ady Endre utca – Rákóczi utca kereszteződése  2 

11 11 Radnóti M. utca – Kossuth utca – Széchenyi utca – Szent László utca kereszteződése  4 

12 12 Központi park és Polgármesteri Hivatal környezete, Polgármesteri Hivatal udvara 4 

13 13 Petőfi Sándor utca – Radnóti Miklós utca kereszteződése 2 

14 14 Damjanich utca – Petőfi Sándor utca kereszteződése 3 

15 15 Pusztaszeri utca – Béla utca kereszteződése 3 

16 16 Pusztaszeri utca – ki és bevezető szakasza 2 

17 17 Ady Endre utca – Bercsényi utca kereszteződése 3 

18 18 Baross Gábor utca – Ady Endre utca kereszteződése 2 

19 19 Árpád utca – Ady Endre utca kereszteződése 3 

20 20 Árpád utca – Tiszai út – Pusztaszeri utca – Kossuth utca kereszteződése 4 

21 21 Tiszai utca – Ady Endre utca kereszteződése 2 

22 22 Tömörkényi utca és Táncsics utca kereszteződése  3 

23 23 Kossuth utca játszótér és parkoló 2 

 
 



      


