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Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
22/2019. (IX.27.) 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 26. 
 
 
 
 
 
  /: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 27.  
 
 
 
        /:Komlósné dr. Fekete Anikó:/ 
                 jegyző 


