
Szomolya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének VII./2022. 

(VII.06) önkormányzati rendelete  

a közterületi térfigyelő kamerarendszerről 

 

Szomolya Községi Önkormányzat Képviselő-testületea közterület-felügyeletről szóló 1999. évi 

LXIII. törvény 1.§ (6) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 17. 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §Szomolya Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az önkormányzat) a település 

közigazgatási területén közterületi térfigyelő rendszert működtet. 

2. §A közterületi térfigyelő rendszer működtetésének célja a településen elkövetett 

bűncselekmények és szabálysértések könnyebb felderítésének biztosítása, továbbá e jogellenes 

magatartások megelőzése (bűnüldözés). 

3. § Az önkormányzat a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetési és kezelési feladatainak 

ellátására a képviselő-testület az 1. mellékletben megjelölt, a Szomolyai Közös Önkormányzati 

Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőt jelöli ki, tekintettel arra, hogy az önkormányzatnál 

közterület-felügyelet vagy közterület-felügyelő nem működik.  

4. §(1)A közterületi térfigyelő kamerarendszer keretén belül kihelyezett kamerák helyét, valamint 

a megfigyelt közterületeket a2. melléklet tartalmazza. 

(2) A rögzítőközpont a 3411 Szomolya, Szabadság tér 1. sz. alatti önkormányzati épületben 

található. 

(3) A felvételeket az adatkezelő72 óráig őrzi meg. 

5. § A közterületi térfigyelő rendszer működtetésével kapcsolatos kiadások az Önkormányzatot 

terhelik. Az Önkormányzat képviselő-testülete a költségvetésében tervezi a rendszer 

üzemeltetéséhez szükséges pénzügyi fedezetet. 

7. §Az önkormányzat gondoskodik arról, hogy az önkormányzat honlapján a közterületi térfigyelő 

kamerák elhelyezésének ténye, illetve a kamerákkal megfigyelt közterületek közzétételre 

kerüljenek. 

8. §Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

Szomolya, 2022.07.06. 

 

Jurecska Györgyné      Kövecses Zsolt 

Polgármester       Jegyző 

 



 

 

 

 

1. melléklet 

 

Kijelölés üzemeltetési és kezelési feladatok ellátására 

 

Az önkormányzat az e rendeletben meghatározott kamerarendszer üzemeltetési és kezelési 

feladatainak ellátására Kövecses Zsolt jegyzőt jelöli ki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. melléklet 

A közterületi térfigyelő kamerarendszer keretén belül kihelyezett kamerák helye, valamint a 

megfigyelt közterületek 

 

sorszám Kamera helye Kamera típusa Megfigyelt terület 

1. Kossuth u. 18. sz. alatti épület 
homlokzata 

fix látószögű Kossuth u. 18-11. számig 
terjedő szakasza 

2. Kossuth u. 18. sz. alatti épület 
homlokzata 

fix látószögű Kossuth u. 18-34. számig 
terjedő szakasza 

3. Szabadság tér 15. sz. előtti oszlop fix látószögű Szabadság téri parkoló, 
Szabadság tér 15. előtti út- 

és járdaszakasz 

4. Szabadság tér 15. sz. előtti oszlop fix látószögű Szabadság tér 
önkormányzati hivatal felé 
eső oldala, Szabadság téri 

útszakasz és Kossuth út 
kereszteződése 

5. Széchenyi út 5. sz. homlokzata fix látószögű Széchenyi út 5. sz. és 2. sz. 
közötti szakasza 

6. Széchenyi út 5. sz. homlokzata fix látószögű Széchenyi út 5. sz. és 13. sz. 
közötti szakasza 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Indokolás 

 

Az önkormányzat közterületi térfigyelő-rendszert működtet. Az információs önrendelkezési jogról és 

az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ( a továbbiakban: az Infotv.) 2.§ (3) bekezdése 

értelmében személyes adatok bűnüldözési (…) célú kezelésére az Európai Unió általános adatvédelmi 

rendelete (GDPR) helyett az Infotv. rendelkezéseit kell alkalmazni.   

Az Infotv. értelmében személyes adat elsősorban akkor kezelhető, ha azt törvény vagy - törvény 

felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben, különleges adatnak vagy bűnügyi személyes 

adatnak nem minősülő adat esetén - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból 

elrendeli. 

A fentiek alapján az adatkezelés körülményeit és jellemzőit a fenti rendeletben javasoljuk 

szabályozni. 

Tekintettel arra, hogy önkormányzatunk nem rendelkezik közterület-felügyelettel vagy közterület-

felügyelővel – a rendelettervezetben köztisztviselőt javaslunk kijelölni az üzemeltetési és kezelési 

feladatok ellátására a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 8.§-ának megfelelően. 

 


