Hejőpapi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelete
a közterületi térfigyelő rendszerről
Hejőpapi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közterület- felügyeletről szóló
1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 17. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
(1) A rendelet hatálya Hejőpapi község közigazgatási területére terjed ki.
(2) A közterületi térfigyelő rendszer működtetésének célja:

a) a jogellenes magatartások megelőzése,
b) a közterület általános rendjének biztosítása, a közbiztonság növelése, a
bűnmegelőzés,
c) a megfigyelt közterületen található vagyon megóvása,
d) a közterület-felügyelet tevékenységének és a rendőrség bűnüldöző tevékenységének
segítése, az együttműködés erősítése,
e) a lakosság és a településre látogatók biztonságérzetének növelése, a jogsértések
visszaszorítása; és
f) a lakosság magánvagyonának és az önkormányzat vagyonának védelme.
(3) A rögzített felvételeken felismerhető a megfigyelt közterületre belépő személyek képmása.
A rögzített felvételeken a megfigyelt közterületre behajtó gépjárművek forgalmi rendszáma
nem ismerhető fel.
(4) A képfelvevők helyét, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterületek meghatározását
az 1. melléklet tartalmazza.

2.§
(1) Az Önkormányzat a térfigyelő rendszer kezelésével, üzemeltetésével az Önkormányzat
alkalmazásában álló kirendeltség vezetőt bízza meg.
(2) A kirendeltség vezető a közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésére és
kezelésére, az azzal készített álló- és mozgókép felvételek rögzítésére, törlésére,
felhasználására, továbbítására, valamint a fentiekben nem említett bármely más adatkezelésre
kizárólag önálló adatkezelői minőségében az Európai Parlament és a Tanács 2016/679
rendeletében, az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény, valamint a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben,
valamint az Önkormányzat vonatkozó szabályzataiban foglaltak szerint jogosult és köteles
eljárni.

(3) A kirendeltség vezető, mint adatkezelő az általa végzett adatkezelési tevékenységekről,
így különösen a személyes adatok kezeléséről, az azzal kapcsolatos intézkedésekről a 2.
melléklet szerinti tartalommal naplónyilvántartást vezet.

3.§
A közterületi rendszer működtetésének költségeit az Önkormányzat a költségvetési
rendeletében biztosítja.
4.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hejőpapi, 2020. július 10.

Miskolci Tibor sk.
Polgármester

Dr. Jerebák József sk.
jegyző

A rendelet 2020. július 10. napján került kihirdetésre.

Dr. Jerebák József
jegyző

1. melléklet a 13/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez

Elhelyezett térfigyelő kamerák és az általuk figyelt közterület

Kamera
sorszáma:

Kamera elhelyezésének
címe:

Megfigyelt
közterület:

Kihelyezett
kamerák száma
(db):

1.

3594 Hejőpapi, Kossuth u.
57. (Polgármesteri Hivatal
épülete)

Kossuth u.
Bartók Béla u.

6

Kossuth u.
Tornacsarnok
parkolója
piac
Könyvtár épülete

4

Kossuth u.

3

Kossuth u.
Jókai u.

3

2.

3594 Hejőpapi, Kossuth u.
84. (Tornacsarnok)

3.

3594 Hejőpapi, Kossuth u.
94. (Szolgáltató Ház)

4.

3594 Hejőpapi, Jókai u. 38.
(Művelődési Ház)

2. melléklet a 13/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez

Naplónyilvántartás

Sorszám:

Intézkedés
ügyszáma és
időpontja:

Intézkedés
tartalma:

Intézkedés
jogalapja és
célja:

Intézkedő
személy
neve:

Felelős
személy
neve és
aláírása:

