IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2020.(VIII.20.) önkormányzati rendelet
Ipolyszög Község közterületi térfigyelő kamerarendszer
működtetéséről
Ipolyszög Község Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a 32. cikk (1) bekezdésének l)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közterületi térfigyelő kamerarendszer
működtetéséről következőket rendeli el.
1§
A rendelet hatálya Ipolyszög Község közigazgatási területére terjed ki.
2§
(1) A rendelet célja az Ipolyszög Község Önkormányzat területén (továbbiakban: Önkormányzat)
a jogellenes magatartások megelőzése, illetve ezen magatartások kiszűrése, a közbiztonság
növelése, a közterületi rend biztosítása, a lakosság biztonságérzetének növelése és a jogsértések
visszaszorítása, ezért Ipolyszög Község területén közterületi térfigyelő kamerarendszert
működtet.
(2) A térfigyelő kamerarendszer azon műszaki eszközök összessége, amely biztosítja a közterületi
képfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését, tárolását és továbbítását.
(3) A térfigyelő kamerarendszer által rögzített felvételek
a) az elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult eljárásban,
b) az elkövetett jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági eljárásban,
c) a végzett felügyelői intézkedés jogszerűségének megállapítására irányuló közigazgatási
hatósági eljárásban,
d) a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban
e) a terrorcselekmények vagy más bűncselekmények megelőzése, felderítése és megszakítása
céljából,
f) a nemzetbiztonsági védelmi és elhárítási, információszerzési, továbbá nemzetbiztonsági,
iparbiztonsági, belső biztonsági és bűnmegelőzési ellenőrzési feladatok ellátása céljából,
g) a katasztrófavédelmi, tűzvédelmi hatósági feladatok ellátása céljából, illetve körözött
személy vagy tárgy azonosítása érdekében
használható fel.
(4) A térfigyelő kamerarendszer által rögzített felvételeket – ha törvény másként nem rendelkezik
– a rögzítést követő harminc nap elteltével haladéktalanul törli.
3§
Az Önkormányzat a térfigyelő kamerarendszer kezelésével és üzemeltetésével a Közös Hivatal
szervezeti keretein belül működő közterület-felügyelőket bízza meg

4§
A közterület-felügyelő a térfigyelő rendszer kezelésére, az azzal készített álló- és mozgókép
felvételek rögzítésére, a törlés részletes szabályaira, felhasználására, továbbítására, és a fentiekben
nem említett bármely más adatkezelésre kizárólag a közterület felügyeletről szóló 1999. évi LXIII.
törvényben, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvényben meghatározottak szerint jogosult. A közterület-felügyelővel szemben a
munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja.
5§
A képfelvevők helyét, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterületek meghatározását a rendelet
melléklete tartalmazza.
6§
E rendelet 2020. szeptember 1. napján lép hatályba.
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