
Átány Község Önkormányzat Képviselő-testületének

. 2/2016. (III. 31.)önkormányzati rendelete

A közterület-felügyeletről

Átány Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontj ában kapott felhatalmazás alapj án, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény l3.~ (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében e]járva
— figyelemmel a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. ~ (2) és (6)
bekezdésére, a 4.~ (2) bekezdésére, valamint a 22. ~ (1) bekezdésére valamint az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. ~. (1)
bekezdés b) pontjában foglaltakra — a következőket rendeli cl:

(1) Átány Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) a közigazgatási területén
lévő közterületek rendjének és tisztaságának védelme, az önkormányzat vagyon védelme,
valamint a bűnniegelőzés elősegítése és a közbiztonság és közrend védelme érdekében
közterület-felügyeletet működtet, az Atányi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti keretei
között. .

(2) A közterület-felügyeletet illetékességi területe kiterjed az önkormányzat illetékességi
területén lévő közterületekre, az önkorniányzat intézményeinek területére, valamint az
önkormányzat tulajdonában, használatában lévő vagyonra.

(3) A közterület-felügyelet jogállását, feladat- és hatáskörét e rendelet, a közterület
felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény, a rendészeti feladatokat ellátó személyek
tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító
módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény határozza meg.

2. ~

(1) A közterület-felügyelet keretében foglalkoztatott közterület-felügyelő a vagyonvédelmi
feladatainak ellátása során az Önkormányzat tulajdonában, használatában lévő vagyont
(épületet, építményt, j árművet vagy más dolgot) véd, őriz, illetve közbiztonsági szempontból
ellenőriz. A felügyelő e feladatainak ellátása során az Önkormányzat tulajdonában,
használatában lévő területet, épületet vagy építményt lezárhatja, az oda illetéktelenül belépni
kívánó személyt igazoltathatj a, belépését rnegakadályozhatj a, valamint az illetéktelenül ott
tartózkodókat igazoltathatj a és eltávolíthatj a.

(2) A közterület-felügyelet feladatainak ellátása során a jogszabályban meghatározottakon túl
közreműködik az önkormányzat intézményei által szervezett rendezvények biztosításában,
valamint a kezeli a közterületi térfigyelő rendszert, melynek kezelésére, a felvételek
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rögzítésére, törlésére, felhasználására, továbbítására, valamint a fentiekben nem említett
bármely más adatkezelésre kizárólag a közterület-felügyeletről szóló törvényben és az
információs önrendelkezési jogról ás az információszabadságról szóló törvényben
meghatározottak szerint jogosult.

(3) A közterület felügyelet

a) rendszeres napi kapcsolatot tart a Hevesi Rendőrkapitán3 sággal,

b) a polgárőrség helyi szervezetével, a vadásztársasággal együttműködik,

c) a családsegítő ás gyermekj óléti szolgálattal együttműködik, munkatársaival rendszeres
kapcsolatot tart,

d) a helyi oktatási és nevelési intézményekkel rendszeres kapcsolatot tart.

3.~

(1) A közterület- felügyelet feladatkörébe utalt feladatait közterület felügyelő látja el.

(2) A felügyelő karjelzésén az önkormányzat címerét viseli.

4.~

A közterület-felügyeleti feladatok ellátására foglalkoztatott személy, - a közterület-felügyelő -

a feladatait, az Atányi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti keretein belül látja cl
köztisztviselőként.
A közterület-felügyelővel szemben a munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja.
A közterület-felügyelő részletes feladat ellátását, munkaköri leírását a Hivatal szervezeti ás
működési szabályzata tartalmazza.

5.~

(1 )A közterületi térfigyelő kamerák helyét ás a kamerával megfigyelt közterületek
meghatározását az 1. melléklet, a térfigyelő-rendszer működésével kapcsolatos adatvédelmi
szabályzatot a 2. melléklet tartalmazza.

(2)E rendelet 2016. július 1. napján lép hatályba.

Dányiné Szórád Ibolya
jegyző

l6.március 25.

Dányiné
jegyző
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1. melléklet a 2/2016. (111.31.) önkormányzati rendelethez

A kamerával megfigyelt közterületek meghatározása

Kamera sorszáma Kamera helyszíne Kamera darabszáma
1 Községháza Bem úti sarkán 1
2 Önkormányzati telephely 1

(Kossuth_Út_2.)_épülete
3 Helytörténeti Kiállítóhely 1

(Rákóczi_Út_39.)_épülete
4 Gondozási Központ Rákóczi úti 1

sarok
5 Egészségház (Rákóczi Út 62.) 1

épülete
6 Szabadság és Rákóczi Út 2

kereszteződése
7 Rákóczi Út 17. villanyoszlop 2
8 Rákóczi Út 75. villanyoszlop 2
9 Szabadság Út Wesselényi Út 1

kereszteződése
10 Bem és Petőfi Út 2

kereszteződése
11 Kossuth Út 14. villanyoszlop 1
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2. melléklet a 2/2016. (111.31.) önkormányzati rendelethez

A közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi, adatbiztonsági, üzemeltetési és

kezelési szabályzatáról

1. A közterületi térfigyelő rendszer fogalma
A közterületi térfigyelő rendszer (továbbiakban: Térfigyelő rendszer) azon műszaki eszközök
összessége, amely biztosítja a közterületi képfelvétel jogszabályban előírt módon történő
rögzítését és továbbítását.

2. A Térfigyelő rendszer működésének célja
2. 1. a közbiztonság növelése, a közterület általános rendjének biztosítása,
2. 2 a Térfigyelő rendszer által lefedett területen található vagyon megóvása, felügyelete
2. 3. a közterület-felügyelet tevékenységének, a rendőrség bűnüldöző munkájának segítése,
a két szervezet közötti együttműködés erősítése
2. 4. a lakosság biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása.

3. A Térfigyelő rendszer üzemeltetése és kezelése
3.1 A képfelvevőt az Önkormányzat üzemelteti, és közterület felügyelet kezeli. A kialakított
térfigyelő rendszer a közterületen készült felvételeket rögzíti és megőrzi. A felvételek
folyamatosan készülnek és kerülnek rögzítésre a rendszerhez tartozó számítógépen.

3. 2. A térfigyelő rendszer szervere, a Községháza zárható helyiségében (továbbiakban:
Központ) helyezkedik el, a 3371. Átány, II. Rákóczi F. Út 60. szám alatt.

4. A Központban, a kezelési feladatokat végezheti:

4. 1. közterület-felügyelő és a rendőrség.

4. 2. A Központnál a kezetőnek üzemeltetési naplót kell vezetni, melybe az alábbi
bejegyzések kerülnek:

4. 3. Központba történő belépéskor állapotellenőrzés (kamerák állapota, rögzítő,
szünetmentes tápegység, stb.);

4. 3. 1. ellenőrzés Ideje, ellenőrzést végző személy neve, téma,

4. 3. 2. kimentések eredménye,

4. 3. 3. egyéb észrevételek.

4. 4. A Központban az élőképet — amennyiben nincs folyamatos ellenőrzés — nem kelt nézni.
A monitornak alaphelyzetben, kikapcsolt állapotban kelt lenni.
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4. 5. A kimentések eredményét mindig be kell jegyezni az üzemeltetési naplába, illetve azt,
hogy milyen adathordozóra került.

4. 6. Visszaellenőrzés és kimentés, külön személyre szóló kóddal lehetséges, melybe belépés
esetén a szerver naplóz a memóriájába.

4. 7. Az üzemeltető a képfelvevők elhelyezéséről és a képfelvevők által megfigyelt
közterületről tájékoztatja a rendőrséget, valamint ezeket az adatokat az önkormányzat
honlapján közzéteszi.

4. 8. Átány község közigazgatási területére a településeket összekötő útvonalakon belépő
személyek tájékoztatását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, ismertetést kell elhelyezni
az adatkezelés tényéről.

4. 9. A kezelő a felvétel kezelése során köteles megtenni az ahhoz szükséges szervezési,
technikai és egyéb adatbiztonsági intézkedéseket, hogy az érintett személy személyes
adatait, így különösen magántitkait és magánéletének körülményeit illetéktelen személy
tudomására jutásától megóvja.

4. 10. A rögzített felvételt a kezelő bizonyítási eszközként - a büntető vagy szabálysértési
eljárásra jogosult szerv megkeresésére továbbíthatja. A megkeresésben meg kell jelölni az
eljárás tárgyát, ügyszámát és a rögzített felvétellel bizonyítandó tényt.

4. 11. Közigazgatási hatósági eljárásban az eljáró hatóság megkeresésére - belföldi jogsegély
keretében - a közterület felügyeletről szóló 1999. évi LXVIII. törvény 7. ~ (2) bekezdés szerint
rögzített felvétel továbbítható, ha a megkereső hatóság a megkeresésben az eljárás tárgyát,
ügyszámát és a rögzített felvétellel bizonyítandó tényt megjelöli.

4. 12. A rögzített felvétel továbbítására irányuló megkeresést meg kell tagadni, ha a felvétel
a megkeresésben meghatározott tény bizonyítására alkalmatlan.

4. 13. Akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétellel rögzített esemény, cselekmény vagy
intézkedés érinti, az kérheti, hogy a felvételt a kezelő annak továbbításáig, de legfeljebb a
kérelem benyújtását követő harminc napig ne törölje.

4. 14. A kezelő köteles intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni, ha jogszabálysértő tényt,
tevékenységet, mulasztást észlel vagy olyan tényt, tevékenységet, mulasztást hoznak
tudomására, amely a feladatkörébe tartozó ügyben beavatkozást tesz szükségessé.

4. 15. A kezelő intézkedése nem okozhat olyan hátrányt, amely nyilvánvalóan nem áll
arányban az intézkedés törvényes céljával. Több lehetséges intézkedés közül azt kell
választani, amely az intézkedéssel érintettre a legkevesebb korlátozással, sérüléssel vagy
károkozással jár.
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4. 16. A kezelő eljárása során a diplomáciai és konzuli képviseletek, valamint azok
személyzetének kiváltságait és mentességeit, továbbá más, törvényben megállapított
mentességeket köteles tiszteletben tartani.

5. Az adatbiztonság garanciái

5. 1. az adatkezelő, illetve feldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról,

5. 2. az adatokat védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, véletlen megsemmisülés ellen,

5. 3. csak meghatározott esetben, célra és felhatalmazott személyek férhetnek az adatokhoz,

5. 4 a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetését adatvédelmi nyilvántartásba kell venni,

5. 5. felelősség a jogellenes adatkezeléssel okozott kárért.

6. Jelen közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi, adatbiztonsági, üzemeltetési és kezelési
szabályzat rendelkezéseit mind en érintettel meg kell ismertetni.
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