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Kiskunhalas Város Polgármesterének      
 

E L Ő T E R J E S Z T É S E 
a Képviselő-testület 2019. szeptember 26-i ülésére  

 

A közterületi térfigyelő rendszerről szóló önkormányzati rendelet módosítása  
tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 
közterületi térfigyelő rendszerről szóló 13/2016. (V.30.) számú önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) elfogadásával döntött Kiskunhalas Város Önkormányzat (a továbbiakban: 
Önkormányzat) tulajdonában lévő kamerarendszer felállításáról és üzemeltetéséről. 
 
A közterületi térfigyelő rendszer célja az állampolgárok biztonságérzetének növelése, a jogsértések 
visszaszorítása, a közrend és közbiztonság, valamint a közterületek rendjének fenntartása, továbbá a 
bűnmegelőzés, a bűnüldöző szervek tevékenységének segítése, valamint a bűnüldözésben és a 
bűnmegelőzésben az állampolgárok személyi,- vagyonbiztonságának fenntartásában tevékenykedő 
szervezetek közötti együttműködés hatékony elősegítése. 
 
Az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. 
törvény 68. §-a módosította a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényt (a 
továbbiakban: Kftv.). A módosítás a felügyelet által közterületen elhelyezett közbiztonsági, illetve 
bűnmegelőzési célból elhelyezett képfelvevő által rögzített felvétel őrzési idejét változtatta meg 8 
napról 30 napra, vagyis a felvételt a rögzítést követő harminc nap elteltével haladéktalanul törli. 
 
A rögzített felvételek őrzési idejének szabályai beépítésre kerültek a Rendelet 2. sz. mellékletében 
lévő közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi szabályzatába, így a jogszabály változás okán 
szükséges a rendelet 2. sz. mellékletében lévő szabályzatot módosítani. 
 
 
Kérem a Képviselő-testületet a rendelet tervezet módosításának megtárgyalására és annak 
elfogadására. 
 
Kiskunhalas, 2019. szeptember 04. 
           

Fülöp Róbert s.k. 
polgármester 

  



 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
.../2019. (...) önkormányzati rendelete 

a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 13/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet  
módosítása tárgyában 

Általános indokolás: 

Az előterjesztés szöveges része képezi az általános indokolást. 

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi 
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM 
rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 21. § (1) és (2) bekezdése értelmében „a központi 
költségvetésről szóló törvény, annak módosítása és a központi költségvetés végrehajtásáról szóló 
törvény tervezetéhez tartozó indokolást nem kell közzétenni. 
A kormányrendelet, a miniszteri rendelet, a miniszterelnöki rendelet, a Magyar Nemzeti Bank 
elnökének rendelete, az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendelete, valamint az önkormányzati 
rendelet tervezetéhez tartozó indokolást - a jogszabály előkészítőjének az indokolásban 
kifejtett, erre vonatkozó álláspontja alapján - nem kell közzétenni, ha a jogszabály 
a) jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, 
adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható, illetve 
b) technikai vagy végrehajtási jellegű.” 

Tekintettel arra, hogy jelen rendelet módosításnak nincsen jelentős társadalmi, gazdasági, 
költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló 
hatása, és kizárólag technikai módosításról van szó, ezért az IM rendelet 21. § (2) bekezdés a)-b) 
pontja alapján az indokolást nem kell közzétenni.  

Részletes indokolás: 

1. §-hoz 

A Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat) 8. § (2) bekezdés b) pontja 
értelmében nem lehet módosítani vagy - a jogszabály egészének hatályon kívül helyezése nélkül - 
hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendelet kivételével a rendelet bevezető részét. A Jat 
felhatalmazása alapján az önkormányzati rendelet bevezető részét a jogalkotási szabályok 
figyelembevételével módosítani szükséges. 

2. §-hoz 

Módosítja a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 13/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. sz. 
mellékletében lévő közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi szabályzatát azzal, hogy a felügyelet 
által közterületen elhelyezett közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból elhelyezett képfelvevő 
által rögzített felvétel őrzési idejét a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7.§ (7) 
bekezdés b) alpontjához igazítja, miszerint a képfelvételek őrzési ideje 8 napról 30 napra módosul, 
így a felvételt a rögzítést követő harminc nap elteltével haladéktalanul törli a felügyelet. 

3. §-hoz 

Ez a § a hatályba lépésről rendelkezik. 

Kiskunhalas, 2019. szeptember ….. 

 
Fülöp Róbert Komlósné Dr. Fekete Anikó 
polgármester jegyző 

 
 
  



 
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…../2019. (...) önkormányzati rendelete 

a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 13/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet 
módosításához 

 
(jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény 17.§-a alapján) 

 
 
A tervezett jogszabály módosítás várható következményei, különösen: 
 

• Társadalmi hatás: A közterületi térfigyelő rendszer működése hozzájárul a lakosság 
biztonságérzetének növeléséhez, elősegíti a jogsértések visszaszorítását, továbbá a közrend 
és közbiztonság, valamint a közterületek rendjének fenntartását, valamint hatékonyan 
elősegíti a bűnmegelőzést, a bűnüldöző szervek tevékenységét, valamint hozzájárul a 
bűnüldözésben és bűnmegelőzésben az állampolgárok személyi,- vagyonbiztonságának 
fenntartásában tevékenykedő szervezetek közötti együttműködéshez. 

• Gazdasági hatás: Elősegíti az állami és önkormányzati tulajdonban lévő vagyonelemek – 
épületek, műtárgyak – megóvását, továbbá az állampolgárok vagyonbiztonságát. 

• Költségvetési hatásai: nincs. 

• Környezeti következményei: nincs. 

• Egészségi következményei: nem releváns. 

• Adminisztratív terheket befolyásoló következményei: A közterületi térfigyelő rendszer 
által rögzített képfelvétel iránti kérelem benyújtásával csekély adminisztrációs többlet 
jelentkezik, hiszen az adatigénylésre kizárólag meghatározott esetekben kerülhet sor. 

• A megalkotás szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: 
Elsődleges cél a módosult jogszabálynak történő megfelelés teljesítése. A közterületi 
térfigyelő rendszer által rögzített felvételek őrzési idejének meghosszabbítása elősegíti a 
helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok ellátásában történő 
közreműködést, a település közbiztonságának eredményes biztosítása érdekében. 

• Az alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
Tekintettel arra, hogy a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetését a Kiskunhalasi Közös 
Önkormányzati Hivatal belső egységeként működő, Önkormányzati Rendészet közterület-
felügyelet látja el, így további feltételek nem szükségesek. 

 
Kiskunhalas, 2019. szeptember 04. 
  



Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
.../2019. (...) önkormányzati rendelete 

a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 13/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi 
LXIII. törvény (a továbbiakban: Ktftv.) 1. § (6) bekezdésében, valamint az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: 
Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, az Ügyrendi és Szociális Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési, 
Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága véleményének a kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 
13/2016. (V.30.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) Bevezető részének 
helyébe az alábbi Bevezető rész lép: 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi 
LXIII. törvény (a továbbiakban: Ktftv.) 1. § (6) bekezdésében, valamint az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: 
Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, az Ügyrendi és Szociális Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési, 
Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága véleményének a kikérésével a következőket rendeli el:” 

2. § 

A Rendelet 2. számú melléklet 2.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„2.4. Az adatkezelés időtartama: 
- a kialakított térfigyelő rendszer a közterületen készült képfelvételeket rögzíti, 
- a képfelvételeket a felügyelet a vonatkozó magasabb rendű jogszabályban foglalt időtartam 

elteltével haladéktalanul törli. A vonatkozó részletszabályokról a közterület-felügyeletről 
szóló 1999. évi LXIII. törvény rendelkezik.” 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
Kiskunhalas, 2019. szeptember “.....” 
 

  Fülöp Róbert  Komlósné dr. Fekete Anikó 
polgármester       jegyző 

 
Záradék: 
 
A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 
való kifüggesztéssel megtörtént. 
 
Kiskunhalas, 2019. szeptember „….” 

 
Komlósné dr. Fekete Anikó 

          jegyző 
 


