
JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2018 (IX.11..) ÖNKORMÁNYZATI 

RENDELETE 

a közterületi térfigyelő rendszerről 
 

Hatályos: 2019-04-02 -tól 

Jászszentandrás Község Önkormányzatának 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 önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következő rendeletet alkotja: 

 

 

1. § 

 

(1)  Jászszentandrás Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a közigazgatási 

területén közterületi térfigyelő rendszert működtet. 

 

(2)  A közterületi térfigyelő rendszer azon - az Önkormányzat tulajdonát képező - műszaki eszközök 

összessége, melyek biztosítják a közterületi képfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését, 

továbbítását és törlését. 

 

(3)  A közterületi térfigyelő rendszer kameráinak felszerelési helyét és a kamerák által megfigyelt 

helyszíneket a rendelet 1. melléklete határozza meg. 

 

 

2, § A közterületi térfigyelő rendszer célja: 

 

a) a jogellenes magatartások megelőzése, kiszűrése; 

b) a közbiztonság növelése, a bűnmegelőzés, a közterület általános rendjének biztosítása; 

c) a megfigyelt közterületen található vagyon, megóvása, felügyelete, 

d) a rendőrség bűnüldöző tevékenységének segítése 

e) a lakosság és a településre látogatók biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása; 

f) a lakosság magánvagyonának és az önkormányzat vagyonának védelme; 

 

 

3. §   Az Önkormányzat a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésével és adatkezelésével a 

Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatalban alkalmazott közterület felügyelőt bízza meg. 

 

 

4. § 

(1) A közterület-felügyelő a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére, kezelésére önálló 

adatkezelői minőségében a hatáskörébe tartozó ügyekben a térfigyelő kamera rendszer által készített 

felvételek rögzítésére, felhasználására, továbbítására és törlésére az Európai Parlament és Tanács 

(EU) 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 által készített felvétel a rögzítés helyszínén     elkövetett 

bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult eljárásban, elkövetett jogsértés miatt indított 



közigazgatási hatósági eljárásban, vagy a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása 

érdekében indított eljárásban használható fel. 

 

(3)  A közterületi térfigyelő rendszer a közterületen készült felvételeket rögzíti. A felvételek 0-tól 24 

óráig, folyamatosan készülnek, és kerülnek rögzítésére. Folyamatos megfigyelés nem történik. 

 

(4) A közterület-felügyelő a rögzített felvételt a rögzítést követő nyolc nap elteltével haladéktalanul 

törölni köteles, kivéve, ha a felügyelő kezdeményezésére az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság 

eljárást indított, és erről a felügyelőt határidőn belül tájékoztatta. Ebben az esetben a felügyelő a 

rögzített felvételt az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság részére történő továbbításáig kezelheti 

azzal, hogy az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg a harminc napot. 

 

 

5. § A Jászszentandrási Polgárőr Egyesület a térfigyelő rendszer képfelvevő eszközei által rögzített 

képek megfigyelésére vonatkozóan az Önkormányzattal köteles együttműködési megállapodást kötni, 

vagy hatályos együttműködési megállapodását a térfigyelő rendszer képfelvevő eszközei által rögzített 

képek megfigyelésére vonatkozóan kiegészíteni. 

 

 

6. § Az Önkormányzat éves költségvetéséből biztosítja a közterületi térfigyelő rendszer 

működtetésének költségeit. 

 

 

7. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel összeegyeztethető 

szabályozást tartalmaz. 

 

 

8. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Kelt.: Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. augusztus 30-i ülésén.   

 

    Márkus Erika jegyző távollétében 

                                                                                   törvényességi felügyelettel megbízott: 

 

 Szabó László sk.                                                                                Germán Judit  sk. 

     polgármester                                                                                     jegyző-helyettes 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

 

 

Kihirdetési záradék: 

A rendelet kihirdetésre került        2018.        IX.            hó        11.               nap. 

 

 

                                                                                                                                     Márkus Erika 

                                                                                                                                        jegyző 

 
[1] 1 sz. mellékletet módosította a 4/2019.(IV.01.) ÖR 1. §  Hatályos: 2019. IV.02-től.  



 

 

 

1.melléklet 

a térfigyelő kamerarendszerről szóló önkormányzati rendelethez 

 

 

A közterületi térfigyelő rendszer kameráinak felszerelési helye és a kamerák által 

megfigyelt helyszínek 

 

a kamera felszerelésének helye a kamera által megfigyelt terület meghatározása 

Jászszentandrás Rákóczi út 7. 2db Rákóczi út eleje 

Jászszentandrás Kossuth út 71. 2 db Kossuth út eleje 

Jászszentandrás Rákóczi út 156. 3 db Rákóczi út- Kertész út, Járási iskola út kereszteződés 

Jászszentandrás Mártírok út  34. 2 db Mártírok út,  

Jászszentandrás Mártírok út 389 hrsz. 1 db temető 

Jászszentandrás Járási Iskola út 4. 2 db Járási iskola, Hunyadi út kereszteződés 

Jászszentandrás Rákóczi út 15 hrsz. 2 db Rákóczi, Kossuth, Mártírok út kereszteződés 

Jászszentandrás Rákóczi út 88. 2 db Rákóczi út, Mártírok út felé 

Jászszentandrás Rákóczi út 94.  3 db Rákóczi út, önkormányzati hivatal 

Jászszentandrás Rákóczi út 75. 1 db Takarékszövetkezet, Rákóczi út 

Jászszentandrás Rákóczi út 75. 1 db Játszótér 

Jászszentandrás Mártírok út 389 hrsz. 6 db Temető belterülete 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 


