
Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

a közterületi térfigyelő kamerarendszerről

Az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)  bekezdésében  meghatározott  eredeti  jogalkotói  hatáskörében,  a
közterület-felügyeletről  szóló  1999.  évi  LXIII.  törvény  1.  §  (6)  bekezdésében,  valamint
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1)  Enying  Város  Önkormányzata  (a  továbbiakban:  Önkormányzat)  a  település  közigazgatási
területén közterületi térfigyelő rendszert működtet.

(2) A rendelet területi hatálya az Önkormányzat térfigyelő rendszerrel érintett közterületeire terjed
ki.

2. §

A közterületi térfigyelő rendszer működtetésének célja:
a) a jogellenes magatartások megelőzése, kiszűrése;
b) a közbiztonság növelése, a közterületi rend biztosítása, a bűnmegelőzés;
c) a megfigyelt közterületen található vagyon megóvása és felügyelete;
d) a közterület-felügyelet tevékenységének és a rendőrség bűnüldöző tevékenységének segítése,

együttműködés erősítése a két szervezet között;
e) a lakosság és a településre látogatók biztonságérzetének növelése, testi épségének és életének

védelme, valamint a jogsértések visszaszorítása;
f) a lakosság magánvagyonának és az önkormányzat vagyonának védelme.

3. §

Az Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  közterületi  térfigyelő  rendszer  üzemeltetési  és  kezelési
feladatainak  ellátására  –  a  közterület-felügyeletről  szóló  1999.  évi  LXIII.  törvény  1.  §  (3)
bekezdésének  és  (6)  bekezdésének  figyelembevételével  –  az  Enyingi  Polgármesteri  Hivatal
közterület-felügyelőjét jelöli ki.

4. §

A közterületi  térfigyelő  kamerarendszer  keretén  belül  kihelyezett  kamerák  helyét,  valamint  a
megfigyelt közterületeket a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

5. §

(1)  A közterületi  térfigyelő  rendszer  működtetésével  kapcsolatos  kiadások  az  Önkormányzatot
terhelik.  Az  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  költségvetésében  tervezi  a  rendszer
üzemeltetéséhez szükséges pénzügyi fedezetet.
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(2) Az Önkormányzat biztosítja a közterület-felügyelő számára azokat a tárgyi feltételeket, melyek
szükségesek  a  közterületi  térfigyelő  kamerarendszer  működtetéséhez  és  az  adatkezeléshez
kapcsolódó előírások betartásához.

6. §

(1) A közterület-felügyelő a közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésére, kezelésére önálló
adatkezelői minőségében a hatáskörébe tartozó ügyekben a térfigyelő kamerarendszer által készített
felvételek rögzítésére, felhasználására, továbbítására és törlésére az Európai Parlament és a Tanács
2016/679 rendeletében, valamint az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról
szóló  2011.  évi  CXII.  törvény  és  a  közterület-felügyeletről  szóló  1999.  évi  LXIII.  törvényben
foglaltak szerint köteles eljárni.

(2) A közterületi  térfigyelő rendszer működésének részletes szabályait  az Enyingi Polgármesteri
Hivatal  közterületi  térfigyelő  rendszer  adatvédelmi,  adatbiztonsági,  üzemeltetési  és  kezelési
szabályzata tartalmazza.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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1. melléklet

Kameraösszesítő

Oszlop/pont Helyrajzi szám Fekvése Kamerák száma(db)

1 1228/1 Enying, Marosi utca 2

2 1230 Enying, Petőfi utca 1

3 2293 Enying, Rákóczi u. 1. 2

5 2293 Enying, Szabadság tér 1

8 2293 Enying, Kossuth L. utca és Kinizsi utca 
kereszteződésénél

2

4 1474/45 Enying, Szabadság tér 2

6 2295/1 Római Katolikus templom területe 2

7 1474/58 Enying, Szabadság tér 16. (Tanuszoda északi
része)

2

9 1298 Enying, Kossuth L. utca 65-67. 1

10 1021 Enying, Szabadi utca 1

11 2427 Enying, Dr. Belák S. utca 16. 2

12 2498 Enying, Budai N. A. utca 8. 1

782 Református templom Bázisállomás II.

2295/1 Római Katolikus templom területe Bázisállomás I.
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Részletes indokolás

1-7. § 

RÉSZLETES INDOKOLÁS A JOGALKOTÁSRÓL SZÓLÓ 2010. ÉVI CXXX. TÖRVÉNY
18. §-A ALAPJÁN

 
1.§-hoz:
 
Rendelkezik a közterületi térfigyelő rendszer működtetéséről és a rendelet hatályáról.
 
2.§-hoz:
 
A közterületi térfigyelő rendszer működtetésének céljáról rendelkezik.
 
3.§-hoz:
 
A közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetési és kezelési feladatainak ellátásáról rendelkezik.
 
4.§-hoz:
 
A rendelet mellékletéről rendelkezik.
 
5.§-hoz:
 
A közterületi térfigyelő rendszer működtetésével kapcsolatos kiadásokról rendelkezik.
 
6.§-hoz:
 
Az  adatkezelésről  és  az  adatvédelmi,  adatbiztonsági,  üzemeltetési  és  kezelési  szabályzatról
rendelkezik.
 
7.§-hoz:
 
A rendelkezés megállapítja a hatálybalépést.
 
Enying, 2021. október
 
                                                                                                 Dr. Földesi Dorina
                                                                                                        jegyző s.k
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HATÁSVIZSGÁLAT 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a értelmében a jogszabályok előkészítése során 

előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a következők: 

 

1. Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások: Jelen rendeletnek aktív társadalmi, gazdasági 

és költségvetési hatása nincs. 

 

2. Környezeti és egészségügyi következményei: A rendeletben foglaltak végrehajtásának köz-

vetlen környezeti és egészségügyi hatása nincs. 

 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásának admi-

nisztratív terheket nem keletkeztet. 

 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következ-

ményei: A jogszabály megalkotásának elmaradása törvényességi felhívást von maga után. 

 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek: A rende-

let elfogadása nem igényel többlet személyi, szervezeti, pénzügyi feltételt. 

 

 

Enying, 2021. október 

                                                                                         Dr. Földesi Dorina  

jegyző s.k. 

 

 

 

 


