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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése rendelkezi az eredeti jogalkotó hatáskörről, amely 

szerint „(2) Feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi 

társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján 

önkormányzati rendeletet alkot.” 

 

 

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdés második mondata 

szerint 

„Az önkormányzat rendelete olyan feladatot állapíthat meg, melyet törvény vagy 

kormányrendelet nem utal más szerv hatáskörébe.” 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 17. pontjában szerint: 

„13. § (1) *  A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó 

helyi önkormányzati feladatok különösen: 

17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában” 

 

A közterület-felügyeletről szóló önkormányzati rendelet lehetőséget ad arra, hogy közterületi 

térfigyelő rendszert köztisztviselő is működtethesse közterület-felügyelet létrehozása nélkül:  

 
„8. § *  (1) 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. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a képfelvevő kihelyezésére, üzemeltetésére, az 

adatkezelésre, a felvétel felhasználására és továbbítására, valamint a Kormány által kijelölt 

központi tárhelyszolgáltatóval való együttműködésre a 7. § és a 7/A. § rendelkezéseit 

megfelelően alkalmazni kell.” 

 

Mágocs Város település területén közterületi térfigyelő kamerarendszer működik, célszerű ezt 

rendeleti szinten szabályozni. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100189.tv#lbj3idf654
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900063.tv#lbj29idc684


Fentiek alapján kérem, hogy az önkormányzati rendeletet, valamint az alábbi határozati javaslat 

szerinti döntéseket szíveskedjenek meghozni:  

 

 

 

Rendeletalkotási javaslat:  

 

MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

……/2021. (………….) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

KÖZTERÜLETI TÉRFIGYELŐ KAMERARENDSZERRŐL 

 

(melléklet szerint) 

 

Határozati javaslatok: 

 

Mágocs Város Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 

……/2021. (………..) sz. határozata 

 

Mágocs Város  Önkormányzat Képviselő-testülete Mekényes Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 8. § (1) bekezdése 

és a közterületi térfigyelő kamerarendszerről alkotott önkormányzati rendelete alapján 

közterületi térfigyelő kamerarendszer kezelési feladatainak ellátására a Mágocs Város 

Önkormányzat képviselő-testülete hivatalának feladatait ellátó Mágocsi Közös Önkormányzati 

Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban álló Dudás Zoltán köztisztviselő kijelölését jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bogyayné Gál Tünde polgármester  

dr. Morvay Klaudia jegyző 

 

Mágocs, 2021. augusztus 11. 

 

 

Bogyayné Gál Tünde 

polgármester 

 

 

 

  



 

Előzetes hatásvizsgálat 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a alapján 

 

a közterületi térfigyelő kamerarendszerről szóló  

………./2020. (……….) önkormányzati rendelethez 

I. Az önkormányzat rendelet várható hatásai, különösen:  

1. Társadalmi hatása: A település közbiztonsága nő.   

2. Gazdasági hatása: A település közbiztonsága a gazdasági 

tevékenységekre is kedvező hatással van.  

3. Költségvetési hatása: A térfigyelő kamerák működtetéséhez szükséges 

forrást a költségvetésben biztosítani kell.  

4. Környezeti következmények:  A közterületeken elkövetett szemetelés és rongálás 

csökkenhet.   

5. Egészségi következmények:  A közterületek rendezettsége, tisztasága javul.   

6. Adminisztratív terheket 

befolyásoló hatása: 

Nincs jelentős többlet-hatása.   

7. A rendelet megalkotásának szükségessége: 

A rendelet megalkotásával az Önkormányzat közigazgatási területén nő a közbiztonság, ezzel 

együtt a polgárok személyi és vagyoni biztonsága is. A közterületi térfigyelő kamerarendszer 

működtetését célszerű rendeletben szabályozni.  

8. A rendeletalkotás elmaradásának várható következménye:  

- 

II. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

1. Személyi feltételek: Rendelkezésre áll.   

2. Szervezet feltétele: Rendelkezésre áll.  

3. Tárgyi feltételek:  Rendelkezésre áll.   

4. Pénzügyi feltételek:  Rendelkezésre áll.  

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételeknek meg kell 

felelni, a pénzügyi feltételek az önkormányzat adott évi költségvetésében biztosítani kell.  

 

  



TERVEZET  

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2021. (………….) önkormányzati rendelete 

közterületi térfigyelő kamerarendszerről 
 

Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva, 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 következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) Mágocs Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a település közigazgatási 

területén közterületi térfigyelő kamerarendszert működtet. 

 

(2) A rendelet területi hatálya az Önkormányzat a közterületi térfigyelő kamerarendszerrel 

érintett közterületeire terjed ki. 

 

2. § 

 

Az Önkormányzat a közterületi térfigyelő kamerarendszer kezelési feladatainak ellátására a 

közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt 

rendelkezéseknek megfelelően egy, a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó 

köztisztviselőt jelöl ki, aki ellátja az adatkezelői teendőket is. 

 

3. § 

 

A közterületi térfigyelő kamerarendszer keretén belül kihelyezett kamerák típusait, helyét és a 

megfigyelt közterületeket az 1. melléklet tartalmazza. 

 

4. § 

 

(1) A közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetésével kapcsolatos kiadások az 

Önkormányzatot terhelik. Az Önkormányzat tárgyévi költségvetésében tervezi a rendszer 

üzemeltetéséhez szükséges pénzügyi fedezetet. 

 

(2) Az Önkormányzat biztosítja azokat a tárgyi feltételeket, melyek szükségesek a közterületi 

térfigyelő kamerarendszer működtetéséhez és az adatkezeléshez kapcsolódó előírások 

betartásához, 

 

5. § 

 

(1) A 2. § -ban foglaltak alapján kijelölt köztisztviselő 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 Tanácsa által a természetes személyeknek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 

valamint a 95/46/EK rendelct hatályon kívül helyezéséről - kiadott 2016/679 rendeletében 

(Általános adatvédelmi rendelet —GDPR), az információs önrendelkezési jogról és 



információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a közterület-felügyeletről szóló LXIII. 

törvényben foglaltak szerint köteles eljárni. 

 

(2) A közterületi térfigyelő kamerarendszer működésének és az adatkezelés részletes szabályait, 

a polgármester és a jegyző által „Mágocs Város Önkormányzata Közterületi Térfigyelő 

Kamerarendszer Üzemeltetési és Adatkezelési Szabályzata” elnevezéssel kiadott együttes 

utasítás tartalmazza. 

 

6. § 

Az Önkormányzat gondoskodik arról, hogy honlapján a közterületi térfigyelő kamerák 

működését összefoglaló információ és a kamerákkal megfigyelt közterületek közzétételre 

kerüljenek. 

 

7. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

 

  



1. melléklet az …/2021. (….)  önkormányzati rendelethez 

 

Kihelyezett kamerák típusa, helye és a megfigyelt közterületek 
 

 

Sorszám Kamera típusa Helye Megfigyelt 

közterület 

1.  Irisz D&N 4 MP IP 

infra kamera 

Mágocs, Rákóczi 

utca 19.  

Rákóczi utca  

2. Irisz D&N 4 MP IP 

infra kamera 

Szabadság utca 7. 

(Könyvtár)  

Szabadság utca, 

Szentháromság tér 

3. Irisz D&N 4 MP IP 

infra kamera 

Szabadság utca 39. 

(COOP-CBA)  

Szabadság utca, 

Szent Imre tér 

4. Irisz D&N 4 MP IP 

infra kamera 

József Attila utca 16. 

(Szolgáltatóház)  

Rákóczi utca  

5. Irisz D&N 4 MP IP 

infra kamera 

Ady utca 26. előtti 

oszlop 

Ady utca  

6. Irisz D&N 4 MP IP 

infra kamera 

Széchenyi utca 47. 

előtti oszlop 

Széchenyi utca  

7. Irisz D&N 4 MP IP 

infra kamera 

Széchenyi utca 31. 

előtti oszlop 

Széchenyi utca -

Petőfi utca 

kereszteződés 

8. Irisz D&N 4 MP IP 

infra kamera 

Szabadság utca 1. 

előtti oszlop 

Szabadság utca  

9. Irisz D&N 4 MP IP 

infra kamera 

Dombóvári út belső 

útja kezdeténél lévő 

oszlop 

Dombóvári út 

főútvonal és belső út 

10. Irisz D&N 4 MP IP 

infra kamera 

Dombóvári út 18. 

előtti oszlop 

Dombóvári út belső 

út 

11. Irisz D&N 4 MP IP 

infra kamera 

Szabadság utca 39. 

(Hivatal)  

Szabadság utca  

12. D&N 4 MP IP infra 

kamera, vertifokális, 

motorzoom 

Mágocs 294. hrsz.  Dózsa utca  

13. D&N 4 MP IP infra 

kamera, vertifokális, 

motorzoom 

Mágocs 865 hrsz-  Játszótér 

14. D&N 4 MP IP infra 

kamera, vertifokális, 

motorzoom 

Mágocs 865 hrsz-  Gagarin utca 

15. Bentech 3.0 CG Mágocs 0281. hrsz Mágocs 0281. hrsz-ú 

út 

16. Bentech 3.0 CG Mágocs 0281. hrsz Mágocs 0281. hrsz-ú 

út 

17. Bentech 3.0 CG   

 

  



 

INDOKOLÁS 

 

MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

KÖZTERÜLETI TÉRFIGYELŐ KAMERARENDSZERRŐL SZÓLÓ 

……/2021. (………….) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉHEZ 

 
 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

Mágocs Város  Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) a …../……... (……..) 

önkormányzati rendeletében foglaltaknak megfelelően a település közigazgatási területén 

közterületi térfigyelő kamerarendszert (továbbiakban térfigyelő rendszer) működtet, amelynek 

célja a község közbiztonságának növelése, a jogellenes közterületi magatartások megelőzése 

és felderítésük elősegítése, a közterületi rendre vonatkozó előírások betartásának ellenőrzése, 

az önkormányzat és az állampolgárok vagyonának védelme, valamint mindezek által a 

lakosság közbiztonságérzetének erősítése. 

A térfigyelő rendszer azon műszaki eszközök összessége, amelyek biztosítják a közterületi 

képfelvétel jogszabályokban előírt módon történő rögzítését és továbbítását. A térfigyelő 

rendszer tulajdonosa Mágocs Város Önkormányzata, illetve néhány kamera esetén a Mágocsi 

Polgárőr Egyesület; a rendszer üzemeltetője Mágocs Város Önkormányzata.  

 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

A rendelet 1. § -ához: 
A térfigyelő rendszer működtetéséről rendelkezik és a rendelet területi hatályát állapítja meg. 
 

A rendelet 2. § -ához: 
A térfigyelő rendszer működtetéséről és az adatkezelő személyéről tartalmaz rendelkezést. 

 

A rendelet 3. § -ához: 
A rendelet mellékletére ural, mely a kihelyezett kamerák helyét, típusait és a megfigyelt közterületek 

felsorolását tartalmazza. 

 

A rendelet 4. § -ához: 

Az önkormány kötelezettségeként határozza meg, a térfigyelő rendszer működtetéséhez 

szükséges személyi, tárgyi és anyagi feltételeke biztosítását. 

 

A rendelet 5. § -ához: 
A térfigyelő rendszer működtetése és az adatkezelés során alkalmazandó jogszabályokat sorolja fel. 
 

A rendelet 6. § -ához: 

A lakosságnak az önkormányzat honlapján történő tájékoztatásáról rendelkezik 

 

A rendelet 7. § -ához: 

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.  


