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Jászberény Város Polgármestere 
 

E l ő t e r j e s z t é s 
a közterületi térfigyelő kamerarendszerről szóló 14/2019. (IX.12.) önkormányzati rendelet 

módosítására 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A belső szabályozó dokumentumok átdolgozására, aktualizálására vonatkozó, PH/4712-
2/2021. számú Jegyzői Utasítással módosított, PH/4712/2021. számú jegyzői utasítás alapján 
felülvizsgálatra került – többek között a - A Jászberényi Polgármesteri Hivatal PH/5025-
9/2017. számú közterületi térfigyelő rendszerének adatkezelési és adatvédelmi szabályzata, 
melynek módosítása szükséges a közterületi térfigyelő rendszerhez tartozó kamerák helyét, 
valamint a kamerákkal megfigyelt szelektív hulladékgyűjtés helyszínei, gyűjtőpontjai 
tekintetében. A fülvizsgálat alapján szükséges módosítások átvezetését a kamerák időközbeni 
áttelepítéséből, ill. új helyszínre történő telepítéséből eredő tényleges helyszínváltozások 
teszik szükségessé, mely tény állapotnak megfelelően szükséges a közterületi térfigyelő 
kamerarendszerről szóló 14/2019. (IX.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör) 
módosítását is eszközölni, annak 1. számú és 2. számú mellékletét érintően. 
 
A Piactér területén lévő kamerák közterület-felügyelet általi megfigyelési lehetősége a 
piaccsarnok felújítási munkálatok okán műszakilag megszűntek. A felújítást követően a 
térfigyelő kamerák képrögzítése és eljárási cselekményhez kapcsolódó bizonyító erejű felvétel 
másolat eljárásra illetékes szerv (rendőrség) részére történő átadási lehetőségének műszaki 
feltételei a Piacfelügyeleten biztosítottak. Piactér területén elhelyezett 8 db kamera (Piac 
market falán, Szolárium fölött, Piaccsarnok belső mennyezetén, piacfelügyelet mellett, lángos 
büfé falán, piaccsarnok külső fala a Szövetkezet út felé, fahídhoz vezető átjáró fölött 2 db), 
Társasházi területen elhelyezett kamera, melynek megfigyelési területe nem közterületet, 
hanem közforgalom számára nyitva álló területet érint. Ennek folyamodványaként ezen 
kamera képek megfigyelésére, továbbá az azok által rögzített képek tárolására és kiadására 
nincs a közterület-felügyeletnek jogszabályban biztosított lehetősége - adatvédelmi 
tisztviselővel egyeztettettek alapján. A fentiekből eredően a Piactér területét megfigyelő 
kamerák nem minősülnek közterületi térfigyelő kameráknak, így azok Ör 1. számú 
mellékletéből történő törlése javasolt.  
 
A szelektív hulladékgyűjtő szigetekhez tartozó kamerák helyszíneit tartalmazó 2. számú 
melléket 1. sorszámmal ellátott helyszínről, azaz a Vásártér utca –  Jákóhalmi út sarok 
(Aranysas mellett) áttelepítésre került a kamera a Jákóhalmi út 13. szám előtti közterületre, 
mely helyszín átvezetése szintén szükséges a rendeletben. 
 
Az előterjesztő részben foglaltak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi 
rendelet-tervezet – minősített többséggel történő – elfogadására. 
 
Jászberény, 2021. október 8. 
 
 
   
         Budai Lóránt s.k. 
           polgármester 
 



INDOKOLÁS 
a közterületi térfigyelő kamerarendszerről szóló 14/2019. (IX.12.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló …/2021. (X.     ) önkormányzati rendelet-tervezethez 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 18. §-ában 
meghatározott rendelkezései alapján a közterületi térfigyelő kamerarendszerről szóló 14/2019. 
(IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2021. (X.   ) önkormányzati rendelet-
tervezethez (a továbbiakban: rendelet-tervezet) az alábbi indokolást adom: 
 

Általános indokolás 
 

A közterületi térfigyelő kamerarendszer részét képező kamerák áttelepítéséből, ill. új 
helyszínre történő telepítéséből eredő tényleges helyszínváltozások szükségessé teszik, a tény 
állapotnak megfelelően szükséges a közterületi térfigyelő kamerarendszerről szóló 14/2019. 
(IX.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör) módosítását is eszközölni annak 1. számú 
és 2. számú mellékletét érintően. 
 

Részletes indokolás 
 
1. § 

A szelektív hulladékgyűjtő szigetekhez tartozó kamerák helyszíneit tartalmazó 2. számú 
melléket 1. sorszámmal ellátott helyszínről, azaz a Vásártér utca – Jákóhalmi út sarok 
(Aranysas mellett) áttelepítésre került a kamera a Jákóhalmi út 13. szám előtti közterületre, 
mely helyszín átvezetése szintén szükséges a rendeletben. 

 
2. § 

A Piactér területén elhelyezett 8 db kamera (Piac market falán, Szolárium fölött, Piaccsarnok 
belső mennyezetén, piacfelügyelet mellett, lángos büfé falán, piaccsarnok külső fala a 
Szövetkezet út felé, fahídhoz vezető átjáró fölött 2 db), Társasházi területen elhelyezett 
kamera, melynek megfigyelési területe nem közterületet, hanem közforgalom számára nyitva 
álló területet érint. Ennek folyamodványaként ezen kamera képek megfigyelésére, továbbá az 
azok által rögzített képek tárolására és kiadására nincs a közterület-felügyeletnek 
jogszabályban biztosított lehetősége. A fentiekből eredően a Piactér területét megfigyelő 
kamerák nem minősülnek közterületi térfigyelő kameráknak, így azok Ör 1. számú 
mellékletéből történő törlése javasolt.  

 
3. § 

A rendelettervezet hatályba léptető rendelkezését tartalmazza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

E L Ő Z E T E S  H A T Á S V I Z S G Á L A T I  L A P  

 
 
Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható 
következménye: 
Az adatvédelmi szabályoknak megfelelő módon közterületre elhelyezett térfigyelő rendszer 
kameráinak helyét és az általuk megfigyelt terület meghatározását, valamint a szelektív 
hulladékgyűjtő szigetekhez tartozó kamerák helyszíneit a mindenkor hatályos rendeletnek 
tényszerűen szükséges tartalmaznia az azok által készített felvételek jogszerű használata érdekében. 
Jog szérűtlenül, vagy adatvédelmi szabályokat sértő módon készült felvételek eljárási cselekményben 
nem használhatóak bizonyító erővel rendelkező bizonyítékként. 

Az önkormányzati rendelet hatásai: 
Társadalmi hatások: nincsenek 

Gazdasági hatások: nincsenek 

Költségvetési hatások: nincsenek 

Környezeti következmények: nincsenek 

Egészségügyi következmények: nincsenek 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: nincsenek 

Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
Személyi feltételek: nem változnak 

Szervezeti feltételek: nem változnak 

Tárgyi feltételek: nem változnak 

Pénzügyi feltételek: nem változnak 



A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2021. (…) önkormányzati rendelete 

a közterületi térfigyelő kamerarendszerről szóló 14/2019. (IX.12.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 

A közterületi térfigyelő kamerarendszerről szóló 14/2019. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 2. 
melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

2. § 

Hatályát veszti a közterületi térfigyelő kamerarendszerről szóló 14/2019. (IX. 12.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklet 35. pont. 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



 
1. melléklet a …./2021. (X…..) önkormányzati rendelethez 

1. A közterületi térfigyelő kamerarendszerről szóló 14/2019. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 
2. melléklet 1. pont helyébe a következő pont lép: 

„1. Jákóhalmi út 13. szám előtti közterület” 
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