
Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2015. (IX. 11.)   

önkormányzati rendelete 

a közterületi térfigyelő rendszerről 

 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 17. § (1) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva az alábbi 

rendeletet alkotja. 

 

1. § E rendelet hatálya Felsőtárkány község közigazgatási területére terjed ki. 

 

2. § (1) A közterületi térfigyelő rendszer célja a jogellenes magatartások megelőzése, a 

közbiztonság növelése, a közterületi rend biztosítása, a lakosság biztonságérzetének 

növelése.   

 

(2) A térfigyelő rendszer azon műszaki eszközök összessége, amely biztosítja a 

közterületi képfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését és 

továbbítását. 

 

(3) A képfelvevőket az önkormányzat a rendőrséggel történő együttműködéssel 

üzemelteti, működteti.   

 

(4) Az üzemeltetés és kezelés költségeit az önkormányzat a mindenkori éves 

költségvetésében biztosítja. 

 

3. § (1) A működtető a térfigyelő rendszer kezelésére, az azzal készített álló és mozgókép 

felvételek rögzítésére, törlésére, felhasználására, továbbítására valamint egyéb 

adatkezelésre a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben, az információs 

önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben 

foglaltak szerint jogosult.   

 

(2) A működtető a felvétel kezelése során a hatályos adatvédelmi jogszabályok alapján 

szervezési, technikai és egyéb adatbiztonsági intézkedéseket tesz annak érdekében, 

hogy az érintett személy személyes adatait illetéktelen személy tudomására jutásától 

megóvja, hogy a törvényben megjelölt adattörlési határidők teljesüljenek, és biztosítja, 

hogy a képfelvevők magánterületre részben se irányuljanak.  

 

4. § A képfelvevők helyét és a képfelvevővel megfigyelt közterületek meghatározását az 

1. számú melléklet tartalmazza. 

 

5. §. Ez a rendelet 2015. szeptember 12. napján lép hatályba. 

 

Felsőtárkány, 2015. szeptember 10.  

 

 

 

dr. Juhász Attila Simon                                                                    Hegyiné Kertész Zsuzsanna   

         polgármester                                                                                            jegyző 

 

 

Kihirdetve: 2015. szeptember 11. 

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna  

           jegyző 
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1. számú melléklet a 10/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

 

Képfelvevők helye és a képfelvevőkkel megfigyelt közterületek felsorolása 

 

 

Sorszám Telepítési hely Megfigyelt terület 

1.  

Felsőtárkány, Fő út 1. szám  

 

a településre Eger felől bevezető közút 

2.  

Felsőtárkány, Fő út 1. szám 

 

a településre Eger felől bevezető közút 

3.  

Felsőtárkány, Várhegy utca - 

Dózsa utca kereszteződése 

 

Felsőtárkány, Várhegy utca – Szüret utca 

kereszteződése 

4.  

Felsőtárkány, II. Rákóczi 

Ferenc út 128. szám 

 

Római Katolikus Templom előtti híd, II. 

Rákóczi Ferenc út forgalma  

5.  

Felsőtárkány, II. Rákóczi 

Ferenc út 55. szám  

 

Egészségház, Védőnői ház, Gyógyszertár 

közterületi parkolója, játszótér 

6.  

Felsőtárkány, Fő út 153. szám 

 

Buszmegálló előtti közterület, Fő út - Petőfi 

Sándor utca kereszteződése 

7.  

Felsőtárkány, Fő út 157. szám 

 

Általános Iskola előtti közút, közterület 

8.  

Felsőtárkány, Fő út Ady Endre 

utca 59. szám 

 

Felsőtárkány, Ady Endre utca – Koronás utca 

– II. Rákóczi Ferenc út kereszteződése 

9.  

Felsőtárkány, Fő út 350. szám  

 

Faluház, Sportpálya, Sport büfé előtti 

közterület, ifjúság utca 

10.  

Felsőtárkány, Fő út 350. szám  

 

Faluház épülete, É-i parkoló 

11.  

Felsőtárkány, Fő út 311. szám  

 

Tóparti rendezvénytér, büfésor 

12.  

Felsőtárkány, Fő út 350. szám  

 

a településre Miskolc felől bevezető közút 

13.  

Felsőtárkány, Fő út 350. szám  

 

a településre Miskolc felől bevezető közút 

 

 

 


