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E L Ő Z E T E S  H A T Á S V I Z S G Á L A T 
 

a Közterületi Térfigyelő Rendszer működtetéséről  
 szóló önkormányzati rendelet-tervezet előterjesztéséhez 

 
A csatolt jogszabály tervezet előkészítőjeként a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-ában írt 
kötelezettségemnek eleget téve az alábbiakban terjesztem be a csatolt rendelet-tervezet bevezetésével járó várható 
hatások következményeiről alkotott véleményemet és ajánlom a döntéshozók figyelmébe. 
 
A jogszabály végrehajtásában az érintettekre gyakorolt (vélelmezett) hatások: 
 
Társadalmi: a település helyi társadalmi közösségére gyakorolt hatása számottevő, hiszen a 

kamerarendszer kiépítésével erősödik a község közbiztonsága, a településen élők 
biztonságérzete, növekszik a térfigyelő rendszer által lefedett területen lévő vagyon 
védelme. Erre azért is nagy szükség van, mivel a településen megszaporodott a 
jogellenes magatartások (közterületi építmények rongálása, illegális hulladék-
elhelyezés, besurranásos lopások, betörések), bűncselekmények, szabálysértések 
száma. Ezek megelőzésére, ilyen jellegű magatartások kiszűrésére, a jogsértések 
visszaszorítása tette elengedhetetlenné a térfigyelő rendszer kiépítését, melynek 
jogszerű működtetésének egyik feltétele az önkormányzati rendeletbe foglalt 
szabályozás.   

 
Gazdasági:  a település  lakosságára e rendelet gazdasági hatást több irányban is kifejt, hiszen 

egyrészt a közösség vagyonát a lakosság által befizetett adókból gyarapítja az 
önkormányzat, így annak védelme is fontos akárcsak a lakos magánvagyona, amely 
az adózott jövedelméből keletkezik és a magánszféra biztonságérzete kiemelt helyet 
foglal el mindennapjainkban. A rendőrség bűnmegelőzési és felderítési feladatát 
nagyban segíti a térfigyelő rendszer alkalmazása, amely így nem csak települési, de 
nemzetgazdasági szempontból is jelentős, az önkormányzat és a rendőrség eddigi jó 
munkakapcsolatát szorosabbra fűzi tárgyi együttműködés, mellyel a hivatalt ért 
anyagi, vagyoni, tehát költségvetési, így gazdasági értelemben okozott kár elhárítása 
miatt is előnnyel jár.   

 
Költségvetési:  az önkormányzat adott éves költségvetésében anyagi megterhelést jelent a térfigyelő 

kamera rendszer működtetése, hiszen egyrészt a kamarák folyamatos üzemelése 
karbantartást igényel, melyhez külsős szakember hozzáértése szükséges, amely külön 
szerződés alapján felújítás, vagy vis maior helyzet kezelése miatt is elkerülhetetlen és 
százezres nagyságrendet képvisel. Másrészt a közterületi térfigyelő rendszer jogszerű 
működtetése közterület felügyelő kiképzését és osztott munkakörben való 
alkalmazását igényli, amely bér- és járuléka terhét a hivatal és az önkormányzat adott 
évi költségvetése viseli, akárcsak a dologi kiadásokat.  

 
Környezeti: e   rendeletben nem szerepel az érintettek környezetére hatást gyakorló rendelkezés, 

de átvitt értelemben az épített környezetre van hatása, hiszen a térfigyelő létezésének 
tudata vélhetően megakadályozza az illegális hulladék-lerakásokat, a közterületi 
építmények, pl. a buszvárók  tönkretételét, a közterek berendezései (parkban padok 
rongálását) közterületen lévő virágágyásokból, ládákból virágok lopását, a fás-szárú 
növények károsítását, fákra plakátok ragasztását. 

 
 



 
Egészségi:                    az  e   rendeletben    rögzítettek minimális mértékben vannak kihatással a szolgáltatást 

igénybe vevők egészségi állapotára, legfeljebb a környezeti károk megelőzhetőségével 
jelentkezhet pozitív hatás.    

Adminisztratív: Az önkormányzat  végrehajtó apparátusán belül a tárgyi  tevékenység  plusz feladatot ró,  
hiszen a hatályos vonatkozó központi jogszabályban foglaltak maradéktalan 
betartása és betartatása, osztott munkakörben látható el. A köztisztviselő által 
végzett feladatellátást a hivatal vezetője által munkaköri leírásban rögzítetten 
végezteti tárgyi rendeletben és a hatályos központi előírások, helyi belső 
szabályzatokban foglaltak betartásával. 

 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény a 

helyi jogalkotásra kötelezett számára adott felhatalmazás  teljesítése, konkrétan az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (Mötv.) 13. § (1) 
bekezdése 17. pontjában és 17. §-ában írt  önkormányzati közfeladatok közül a  helyi 
közbiztonsággal kapcsolatos önkormányzati feladatok biztosítása és közreműködés a 
bűnmegelőzési rendőrségi feladatokban, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
általi előírások betartásával.    

 
A jogalkotás elmaradásának várható következményei: mulasztásban megnyilvánuló jogsértés megvalósítása, 

tekintettel arra, hogy a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény és a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben 
(Mötv.) e feladat végrehajtására kötelezi a jogalkotó döntéshozókat, melynek 
végrehajtása (a károk elkerülése érdekében) a Csongrád Megyei Kormányhivatal által 
kikényszeríthető, ill. az önkormányzat helyett általa megalkotható jogszabály szerint 
köteles a további feladata ellátására a jogalkotó és a végrehajtó szerve. A Jat. 
értelmében a felhatalmazott köteles az adott jogszabályt megalkotni, melynek 
elmaradása  a jogbiztonság helyett jogbizonytalanságot eredményezhet, amely uniós 
alapelvekkel ellentétes és sérti az Alaptörvényben foglaltakat. 

 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a kötelező 

feladat végrehajtásához osztott munkakörben köztisztviselő foglalkoztatásával 
minden feltétel biztosított úgy személyi, szervezeti, mint az önkormányzat 
tulajdonában lévő épület, annak rendeltetésnek megfelelő berendezése, felszerelése 
által, továbbá az önkormányzat éves költségvetésében alap- és azt kiegészítő külső 
anyagi források bevonásával megoldott a működéshez szükséges pénzügyi forrás 
biztosítása. 
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