
Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

36/2013. (XI.15.) önkormányzati rendelete 

a közterületi térfigyelő kamerarendszerről 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 1. 

bekezdés a) pontja valamint a 2. bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a 

közterületfelügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében, 7. § (3) 

bekezdésében valamint a 2011. évi CXII törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak 

figyelembe vételével, illetve azzal összhangban a következőket rendeli el: 

 

1. § 

(1) A rendelet hatálya Petőfibánya Község közigazgatási területére terjed ki. 

 

2. § 

(1) Az Önkormányzat a jogellenes magatartások megelőzése, illetve ezen magatartások 

kiszűrése, a közbiztonság növelése, a közterületi rend biztosítása, a lakosság 

biztonságérzetének növelése céljából Petőfibánya Község területén közterületi térfigyelő 

rendszert (továbbiakban: térfigyelő rendszer) működtet. 

 

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

képfelvételt jogszabályban előírt módon történő rögzítését és továbbítását. 

 

3. § 

(1) Az önkormányzat a térfigyelő rendszer kezelésével a Polgármesteri Hivatalt bízza meg, 

amely ezen feladatát a közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi, adatbiztonsági, 

üzemeltetési és kezelési szabályzata alapján látja el a feladatot. 

 

4. § 

(1) A Polgármesteri Hivatal a térfigyelő rendszer kezelésére, az azzal készített álló – és 

mozgókép felvételek rögzítésére, törlésére, felhasználására, továbbítására, valamint 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 foglaltak alapján, illetve 

Petőfibánya Községi Önkormányzat közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi, 

adatbiztonsági, üzemeltetési és kezelési szabályzata szerint jogosult. 

 

5. § 

(1) A képfelvevők helyét valamint a képfelvevővel megfigyelt közterületek meghatározását 

az 1. számú melléklet tartalmazza. 

6. § 

(1) Ez a rendelet 2013. november 15-én lép hatályba. 

 

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva                                          Dr. Gyirán Viktor 

          Polgármester                                Jegyző 

 



1. melléklet a 36/2013. (XI.15.) önkormányzati rendelethez 

Képfelvevők helye és a képfelvevőkkel megfigyelt közterületek felsorolása 

 

1. kamera 

Telepítési hely: Petőfibánya, Rózsaszentmártoni út, településtábla. 

Megfigyelt terület: Petőfibánya Rózsaszentmártoni út vége, településtábla. 

 

2. kamera 

Telepítési hely: Petőfibánya, Apci út, településtábla. 

Megfigyelt terület: Petőfibánya Apci út vége, településtábla. 

 

3. kamera 

Petőfibánya, Selypi út, településtábla. 

Megfigyelt terület: Petőfibánya, Selypi út vége, településtábla. 

 

4. kamera 

Petőfibánya, Rózsaszentmártoni úti buszmegálló 1. 

Megfigyelt terület: Petőfibánya Rózsaszentmártoni úti játszótér, általános iskola 

 

5. kamera 

Petőfibánya, Rózsaszentmártoni úti buszmegálló 2. 

Megfigyelt terület: Petőfibánya Rózsaszentmártoni út,  

 

6. kamera 

Petőfibánya, Rózsaszentmártoni úti buszmegálló 3. 

Megfigyelt terület: Petőfibánya, Akácfa utca 

 

7. kamera 

Petőfibánya, Bánya út 3. Művelődési ház 1. 

Megfigyelt terület: Petőfibánya, Művelődési ház mögötti szabadtéri színpad  

 

8. kamera 

Petőfibánya, Bánya út 3. Művelődési ház 2. 

Megfigyelt terület: Petőfibánya, Bánya út, Művelődési ház előtti terület 

 

9. kamera 

Petőfibánya, Sporttelep 1. 

Megfigyelt terület: Petőfibánya, Sporttelep sportpálya 

 

10. kamera  
Petőfibánya, Sporttelep 2. 

Megfigyelt terület: Petőfibánya, Sporttelep öltöző, szertár épülete 

 


