Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete
a közterületi térfigyelő rendszerről
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában, továbbá a
közterületfelügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. §
(1) Ócsa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a település közigazgatási
területén közterületi térfigyelő rendszert (a továbbiakban: térfigyelő rendszer) működtet.
(2) A térfigyelő rendszer: az Önkormányzat tulajdonát képező műszaki eszközök összessége,
amelyek biztosítják a közterületi képfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését és
továbbítását.
2. §
A térfigyelő rendszer célja:
a) a közbiztonság növelése, a bűnmegelőzés, a közterület általános rendjének biztosítása;
b) a megfigyelt közterületen található vagyon megóvása, felügyelete;
c) a közterület-felügyelet tevékenységének, a rendőrség bűnüldöző tevékenységének segítése, a
két szervezet közötti együttműködés erősítése;
d) a lakosság és a városba látogatók biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása.
3. §
(1) Az Önkormányzat a térfigyelő rendszer üzemeltetésével és kezelésével
a) a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeként működő Közterület-felügyeletet
bízza meg.
b) összefüggésben az illetékes rendőrkapitánysággal  a rendőrségről szóló 1994. évi
XXXIV. törvény 42. §-ában foglaltak alapján  együttműködési megállapodást köt.
(2) Az Önkormányzat felhatalmazza az Ócsa Városi Polgárőrséget, hogy a polgárőrségről és a
polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 22. §-ban foglaltak alapján a
térfigyelő rendszer által rögzített képek megfigyelésében közreműködjön.
4. §
A térfigyelő rendszer üzemeltetésére és kezelésére, továbbá az általa rögzített képek
megfigyelésére a 3. § (1)-(2) bekezdésben arra feljogosított szervek, a hatáskörükbe tartozó
ügyekben önálló adatkezelői minőségben az azzal készített felvételek rögzítésére, törlésére,
felhasználására, továbbítására, valamint a fentiekben nem említett bármely más adatkezelésre
kizárólag az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben,
valamint a térfigyelő rendszer működtetésére vonatkozó adatvédelmi szabályzatban
meghatározottak szerint jogosultak.
5. §
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A térfigyelő rendszer működtetésének költségeit az Önkormányzat a mindenkori költségvetésről
szóló rendeletében biztosítja.
6. §
E rendelet 2016. április 1. napján lép hatályba.
Bukodi Károly
polgármester

dr. Molnár Csaba
jegyző

Kihirdetve: 2016. március 31.
dr. Molnár Csaba
jegyző
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Ócsa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a település közigazgatási területén
közterületi térfigyelő rendszert (a továbbiakban: térfigyelő rendszer) működtet. A térfigyelő
rendszer az Önkormányzat tulajdonát képező műszaki eszközök összessége, melyek biztosítják a
közterületi képfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését és továbbítását. A térfigyelő
rendszer célja a közbiztonság növelése, a bűnmegelőzés, a közterület általános rendjének
biztosítása, a megfigyelt közterületen található vagyon megóvása, felügyelete, a közterületfelügyelet tevékenységének, a rendőrség bűnüldöző tevékenységének segítése, a két szervezet
közötti együttműködés erősítése, a lakosság és a városba látogatók biztonságérzetének növelése, a
jogsértések visszaszorítása. Az Önkormányzat e rendelettel Ócsa Város Közterület-felügyeletét
bízza meg – az információszabadságról szóló törvényben, valamint a térfigyelő rendszer
működtetésére vonatkozó adatvédelmi szabályzatban foglaltakkal összehangban – a térfigyelő
rendszer üzemeltetésével és kezelésével.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
Az 1. §-hoz
E § a rendelet tárgyi hatályát határozza meg, azaz, hogy Ócsa Város Önkormányzata a település
közigazgatási területén közterületi térfigyelő rendszert működtet.
A 2. §-hoz
A rendelet célját határozza meg, azaz a közbiztonság növelése, a bűnmegelőzés, a közterület
általános rendjének biztosítása, a megfigyelt közterületen található vagyon megóvása, felügyelete,
a közterület-felügyelet tevékenységének, a rendőrség bűnüldöző tevékenységének segítése, a két
szervezet közötti együttműködés erősítése, a lakosság és a városba látogatók biztonságérzetének
növelése, a jogsértések visszaszorítása.
A 3. §-hoz
Az Önkormányzat a térfigyelő rendszer üzemeltetésével és kezelésével a Polgármesteri Hivatal
belső szervezeti egységeként működő Közterület-felügyeletet bízza meg. E rendelet felhatalmazza
az Önkormányzatot, hogy az illetékes rendőrkapitánysággal együttműködési megállapodást
kössön a térfigyelő rendszerrel rögzített felvételekhez való hozzáférés tárgyában. Az
Önkormányzat felhatalmazza továbbá az Ócsa Városi Polgárőrséget, hogy a polgárőrségről és a
polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 22. §-ban foglaltak alapján a
térfigyelő rendszer által rögzített képek megfigyelésében közreműködjön.
A 4. §-hoz
A 3. §-ban a térfigyelő rendszer üzemeltetésére, kezelésére feljogosított szervek térfigyelő
rendszerrel kapcsolatos jogosultságait nevesíti.
Az 5. §-hoz
A térfigyelő rendszer működtetési költségeinek viseléséről rendelkezik.
A 6. §-hoz
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E § a hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
A Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat
elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit.
Hatásvizsgálati lap
1. Társadalmi hatások
A rendelet célja a településen történő térfigyelő rendszer kiépítésével a közbiztonság
növelése, a bűnmegelőzés, a közterület általános rendjének biztosítása, a megfigyelt
közterületen található vagyon megóvása, felügyelete, a közterület-felügyelet
tevékenységének, a rendőrség bűnüldöző tevékenységének segítése, a két szervezet
közötti együttműködés erősítése, a lakosság és a városba látogatók biztonságérzetének
növelése, a jogsértések visszaszorítása.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
Nincs
3. Környezeti és egészségügyi következmények
Nincs.
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
Nem jellemző.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei
A NAIH elnöke az önkormányzati térfigyelő rendszer kiépítésének adatvédelmi feltételei
tárgyú, 2012. június 28. napján kelt NAIH41252/2012/V sz. állásfoglalásában kifejti,
hogy „a létrehozandó közterület-felügyeleti rendszert önkormányzati rendeletben kell
szabályozni, mely rendeletnek tartalmaznia kell  többek között , hogy a rendszer milyen célból jön
létre, hogyan működik, milyen adatfajták kezelésére és milyen esetekben kerül sor (…).”
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi
feltételek rendelkezésre állnak.
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