Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 28.) önkormányzati
rendelete
a közterületi térfigyelő kamerarendszerről
Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII.
törvény 1. § (6) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §
(1) Bátya Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a település közigazgatási
területén közterületi térfigyelő rendszert működtet.
(2) A közterületi térfigyelő rendszer az Önkormányzat tulajdonát képező műszaki eszközök
összessége, amelyek biztosítják a közterületi képfelvétel jogszabályban előírt módon történő
rögzítését és az esetleges továbbítását.
2. §
A közterületi térfigyelő rendszer működtetésének célja:
a)
az általános közbiztonság növelése,
b)
a lakosság biztonságérzetének növelése, testi épségének és életének védelme, valamint a
jogsértések visszaszorítása,
c)
a felderíthetőség miatt a jogellenes magatartás visszaszorítása,
d)
a közterület önkormányzati rendeletben meghatározott rendjének biztosítása,
e)
a közterület általános rendje megtartásának elősegítése,
f)
a megfigyelt területen és a közterületen található vagyon megóvása, felügyelete, védelme,
g)
a közterületen megfelelő magatartásra ösztönzés,
h)
bűnmegelőzés,
i)
a rendőrség bűnüldöző tevékenységének segítése, a rendőrség és az Önkormányzat közötti
együttműködés erősítése.
3. §
Az Önkormányzat a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetői és kezelési feladataival Bátya Község
Önkormányzatának jegyzőjét bízza meg.
4. §
(1) A jegyző a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére, kezelésére önálló adatkezelői
minőségében a hatáskörébe tartozó ügyekben a térfigyelő rendszer által készített felvételek
rögzítésére, felhasználására, továbbítására és törlésére az Európai Parlament és a Tanács 2016/679
rendeletében, az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvényben, valamint a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben foglaltak szerint
köteles eljárni.
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(2) Az Önkormányzat a térfigyelői kamerarendszerrel rögzített adatok kezelésére és védelmére
vonatkozó részletes szabályokat külön adatkezelési szabályzatban rögzíti.
5. §
(1) A közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésének és működtetésének költségeit az Önkormányzat
a mindenkori éves költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében biztosítja.
(2) Az Önkormányzat gondoskodik arról, hogy honlapján a közterületi térfigyelő kamerák működését
összefoglaló információ és a kamerákkal megfigyelt közterületek közzétételre kerüljenek.
(3) Az Önkormányzat gondoskodik arról, hogy a közterületi térfigyelő kamerák elhelyezésének
tényére utaló jelzések kerüljenek kihelyezésre.
6. §
A képfelvevő kamerák közterületi elhelyezkedését és darabszámát az 1. melléklet tartalmazza.
7. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fekete Csaba
polgármester

Bukros Noémi Linda
jegyző

Kihirdetési záradék:
Ez a rendelet 2022. szeptember 28. napján kihirdetésre került.

Bukros Noémi Linda
jegyző

2

1. melléklet
Közterületi kamerák elhelyezkedése, darabszáma, megfigyelt terület és a kamerás megfigyelés célja

1

2

A
B
Kamerá
Kamerák helye/db
k
sorszám
a
1-2.
Bátya, Bercsényi utca 6.
Egészségügyi centrum
2 db
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3-4.

Bátya, Kiss Ernő utca 13.
Szociális ellátó
2 db
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5-6.

Bátya, 428. hrsz.
Temető és ravatalozó
2 db
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7-8-9.

Bátya, Kossuth Lajos utca 52.
Élelmiszer bolt
3 db

C
Megfigyelt terület

D
A kamerás megfigyelés
célja

1. Bercsényi utca egy része Plébánia irányába
vagyontárgyak
2. Bercsényi utca egy része Egészségügyi centrum (Orvosi és testi
rendelő) irányába
épség
bűnmegelőzés,
közfeladat
biztosítása
3. Rákóczi út-Kiss Ernő utca kereszteződése
vagyontárgyak
4. Rákóczi út Faluház irányába fekvő területe
és testi
épség
bűnmegelőzés,
közfeladat
biztosítása
5. Temető panorámakép a sírok egy része, ravatalozó felé vagyontárgyak
vezető út a
és testi
főbejárat felől
épség
6. Ravatalozó bejárata
bűnmegelőzés,
közfeladat
biztosítása
7. Kossuth Lajos utca egy része Baja irányába fekvő területe vagyontárgyak
és testi
8. Kossuth Lajos utca Kalocsa irányába fekvő területe, épség
bűnmegelőzés,

védelme, élet
védelme,
ellátásának
védelme, élet
védelme,
ellátásának
védelme, élet
védelme,
ellátásának
védelme, élet
védelme,
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10-11.

Bátya, 0145/10 hrsz.
LIFE tó
2 db

7

12-13.

Bátya, Kalocsai út 57.
Buszmegálló
2 db

8

14-15- Bátya, Kossuth Lajos utca 20.
16.
Bátyai Polgármesteri Hivatal
3 db
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17-18.

Bátya, Rákóczi út 2.
Faluház
2 db
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19-20.

Bátya 065. hrsz.
Sportpálya
2 db

Mikes utca egy része
9. Élelmiszer bolt parkolója a Mikes utca irányába
10. LIFE tó déli part, nyugati irányába
11. LIFE tó déli part, keleti irányába

közfeladat
biztosítása
vagyontárgyak
és testi
épség
bűnmegelőzés,
közfeladat
biztosítása
12. Nyárfa utca irányába
vagyontárgyak
13. 51. számú főút Kalocsa irányába fekvő területe és a és testi
Kalocsai út egy része
épség
bűnmegelőzés,
közfeladat
biztosítása
14. Kossuth Lajos utca egy része Kalocsa irányába fekvő vagyontárgyak
területe
és testi
15. Kossuth Lajos utca egy része Baja irányába fekvő épség
területe
bűnmegelőzés,
16. Polgármesteri Hivatal udvara
közfeladat
biztosítása
17. Széchenyi utca egy része és a Faluház melletti parkoló vagyontárgyak
18. Faluházzal szemben lévő közpark és a Széchenyi utca - és testi
Rákóczi út
épség
kereszteződése
bűnmegelőzés,
közfeladat
biztosítása
19. Öltöző bejárata
vagyontárgyak
20. Mosdó területe
és testi
épség
bűnmegelőzés,
közfeladat
biztosítása

ellátásának
védelme, élet
védelme,
ellátásának
védelme, élet
védelme,
ellátásának
védelme, élet
védelme,
ellátásának
védelme, élet
védelme,
ellátásának
védelme, élet
védelme,
ellátásának
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21.

Bátya 543/1. hrsz.
Kis játszótér Faluház mellett
1 db

21. Játszótér

vagyontárgyak védelme, élet
és testi
épség
védelme,
bűnmegelőzés,
közfeladat
ellátásának
biztosítása

Végső előterjesztői indokolás
A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM
rendelet (a továbbiakban: Közlönyrendelet) 20. § (1) bekezdése szerint a jogszabály tervezetéhez
tartozó indokolást az e §-ban meghatározottak szerint, a 21. §-ban meghatározott kivétellel kell
közzétenni.
A Közlönyrendelet 20. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a
megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti
Jogszabálytárban kell közzétenni. A 20. § (4) bekezdés szerint a közzétételre a jogszabályok
kihirdetését követően kerülhet sor.
Javasolom a közterületi térfigyelő kamerarendszerről szóló önkormányzati rendelet tervezete
indokolásának közzétételét az alábbiak szerint:
1. Általános indokolás
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17.
pontjában a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi
önkormányzati feladatok közé sorolja a település közbiztonságának biztosításában való
közreműködést.
A település közbiztonságára, a bűnmegelőzésre és bűnüldözésre Önkormányzatunk kiemelt figyelmet
fordít.
A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (továbbiakban: Ktftv.) 7. § (3) bekezdése
alapján a felügyelet közterületen, közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból, bárki számára
nyilvánvalóan észlelhető módon, képfelvevőt helyezhet el és felvételt készíthet. A képfelvevő
elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a felügyelet
előterjesztésére a Képviselő-testület dönt.
A Ktftv. 8. § (1) bekezdése alapján, ha a települési önkormányzatnál közterület-felügyelet, vagy
közterület-felügyelő nem működik, a 7. § (3) bekezdésében meghatározott képfelvevőt a jegyző, vagy
a képviselő-testület által kijelölt, a települési önkormányzat alkalmazásában álló köztisztviselő is
üzemeltetheti és kezelheti.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/6921/2/V számú
tájékoztatásában szerepel, hogy „a telepíteni kívánt térfigyelő kamerákról mindenképpen képviselőtestületi döntést kell hozni, melynek tartalmaznia kell – többek között –, hogy a rendszer milyen
célból jön létre, hogyan működik, milyen adatfajták kezelésére és milyen esetekben kerül sor,
valamint azt, hogy a rögzített adatokat pontosan meddig lehet tárolni.
A fenti követelményeket, a NAIH tájékoztatóját követő törvénymódosítás során a közterületfelügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény, a 7. § - 7/A. §-ában a szabályozási körébe vonta.
A rendelet-tervezet a térfigyelő kamera rendszer működtetésének tényét, az üzemeltető szervezet
megjelölését (jegyző), a képfelvevők helyét, a megfigyelt közterületek felsorolását, a rendszer
jogszerű üzemeltetéséhez szükséges költség biztosítását tartalmazza. A rendelet értelmében a
rendszer adatvédelmi követelményeiről külön szabályzat rendelkezik. A rendelet kihirdetést követő
napon lép hatályba.
2. Részletes indokolás
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1.§-hoz: A szakasz a közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetésének tényét rögzíti, illetve
meghatározza a kamerarendszer fogalmi elemeit.
2. §-hoz: A közterületi térfigyelő rendszer célját határozza meg.
3. §-hoz: A rendszer üzemeltetőjét határozza meg.
4. §-hoz: A közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésére, kezelésére önálló adatkezelői
minőségében a hatáskörébe tartozó ügyekben a térfigyelő kamerarendszer által készített felvételek
rögzítésére, felhasználására, továbbítására és törlésére vonatkozó uniós jogi aktusra és törvényi
szabályozásra történő utalást tartalmazza.
A közterületi térfigyelő rendszer adatkezelés szabályzatára hivatkozik, amelyet külön határozattal
fogad el.
5. §-hoz: A rendszer működtetési költségeinek fedezetére vonatkozó rendelkezést tartalmazza,
valamint a kamerákkal megfigyelt közterületek és a működést összefoglaló információk honlapon
történő közzétételének kötelezettségéről rendelkezik.
6. §-hoz: A képfelvevő kamerák közterületi elhelyezkedését és darabszámát a rendelet 1. melléklete
tartalmazza, erre utal ez a szakasz.
7. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
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