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972-5/2015.  

Általános  i n d o k o l á s 

a közterületi térfigyelő kamera rendszer működtetéséről szóló  
önkormányzati rendelet-tervezethez 

 
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 alkotásának célja és a kamera rendszer 
működésének szabályainak meghatározása. 

 

R é s z l e t e s    i n d o k o l á s 

a Bevezető részhez 

A rendelet-tervezet bevezető-része azon jogszabályi helyek megjelölését tartalmazza, amelyek az önkormányzat 
képviselő-testülete számára a jogalkotás törvényi kellékeként tárgykörben egyrészt felhatalmazást ad az önkormányzati 
rendelet megalkotására,  (az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésén írtakat alkalmazva), az önkormányzat feladatkörét a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.  § (1) bekezdés 17. pontja, a 
17. §-a,  a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdése, a 7. § (3) bekezdése, 
továbbá az IRM rendelet 55. § (5) bekezdésében  és az 58. § (1) bekezdésében írtakat betartva, továbbá a 
képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában rögzített feladatkörében eljárni jogosított Bizottságok 
– az Ügyrendi, továbbá a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési – véleményének 
kikérését foglalja magába. 

1. § 

Ebben a szakaszban határozza meg a helyi jogalkotó a rendelet és a közterületi térfigyelő kamera rendszer 
működtetése célját. 
 

2. § 
 

A közterületi térfigyelő kamera rendszer működtetésének módját  határozza meg akként, hogy részletezi a 
közterület-felügyelő adatkezelői feladata szervezeti feltételeit, a működtetés költségvetési fedezete lehetőségeit, az Adatvédelmi, 
az Informatikai és az Információbiztonsági Szabályzat szerinti eljárásrendet.  
 

3. § 
 

A közterületi térfigyelő kamerák elhelyezése és a kamerák által megfigyelt közterületek helyszíneit 
tartalmazó 1. melléklet részletezését tartalmazza. 
 

4. § 
 

A rendelet záró rendelkezéseként  az IRM rendelet 78. §-ában szabályozottak szerint tartalmazza e rendelet 
hatályba léptetése időpontját, amelynek rövidségét az indokolja, hogy az abban foglaltak felkészülést nem 
igényel az érintettektől. A rendelet-tervezet megismerhetősége e rendelet-tervezet hirdetményben való 
közzétételével biztosított volt, iránta érdeklődés nem mutatkozott, így ezért a javasolt időpontja: 2015. 
július 1. napja. E rendelet az önkormányzat honlapján és a közadattárban elérhető, a községi könyvtárban és 

 
 



a hivatalban megtekinthető, a település lakossága a helyi havonta megjelenő lapban, a Csanyi 
Hírmondóban kap jegyzői tájékoztatást a rendelet hatályba lépéséről.   

A záró rendelkezések között kapott helyet a rendelet aláírására jogosítottak neve és tisztsége, a záradék szövege, 
amely a rendelet kihirdetése időpontját az önkormányzati szervezeti és működési szabályzatban meghatározott formátumban 
tartalmazza. 
 

1. melléklet 

Rendszerbe, táblázatba foglalva tartalmazza a közterületi térfigyelő kamera rendszer telepítési és a 

térfigyelő rendszer által megfigyelt közterületek helyszíneit, amely a lakosság tájékoztatását, az 

önkormányzati vagyon nyilvántartását és a vonatkozó központi jogszabályban foglaltak betartását szolgálja. 

 

 

C s a n y t e l e k, 2015. május 27. 

 

        Kató Pálné jegyző 

 
 


