Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
17/2016. (III. 31.) Önkormányzati Rendelete
a közterületi térfigyelı rendszerrıl
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában, a közterület-felügyeletrıl
szóló 1999. évi LXIII. törvény 7. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva –
a következıket rendeli el:
1. §
Hajdúnánás Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Hajdúnánás város
közigazgatási területén közterületi térfigyelı rendszert mőködtet.
2. §
A rendelet célja a közbiztonság növelése és a bőnmegelızés segítése, erısítése, az állampolgárok
biztonságérzetének javítása, növelése, a jogsértések visszaszorítása, a közterületek általános
rendjének elısegítése, a megfigyelt közterületen található vagyon, megóvása, felügyelete, a
rendırség bőnüldözı tevékenységének segítése, a közbiztonság, közrend biztosításában részt
vevı hatóságok közötti együttmőködés erısítése.
3. §
A közterületi térfigyelı rendszer az Önkormányzat tulajdonát képezı azon mőszaki eszközök
összessége, melyek biztosítják a közterületi képfelvétel jogszabályban elıírt módon történı
rögzítését, kezelését, továbbítását és törlését.
4.§
Az Önkormányzat a közterületi térfigyelı rendszer üzemeltetésével és kezelésével a Hajdúnánási
Közös Önkormányzati Hivatal belsı szervezeti egységeként mőködı közterület felügyelıket
bízza meg.
5. §
A közterület-felügyelet részérıl eljáró felügyelı a térfigyelı rendszer üzemeltetésére és kezelésére,
jogszabály alapján hatáskörébe tartozó ügyekben önálló adatkezelıi minıségben
a) az azzal készített felvételek rögzítésére, törlésére, felhasználására, továbbítására,
b) a fentiekben nem említett bármely más adatkezelésre
kizárólag a közterület-felügyeletrıl szóló törvényben és az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló törvényben, valamint a közterületi térfigyelı rendszer
mőködtetésére vonatkozó adatvédelmi szabályzatban meghatározottak szerint jogosult.
6. §
A közterületi térfigyelı rendszer üzemletetésének és kezelésének, mőködtetésének költségeit az
önkormányzat a közterület-felügyelet részére a mindenkori éves költségvetésben biztosítja.
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7. §
A képfelvevık helyét, valamint a képfelvevıvel
meghatározását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

megfigyelt

közterületek

Záró rendelkezések
8. §
Ez a rendelet 2016. április 15-én lép hatályba.

Hajdúnánás, 2016. március 31.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2016. március 31.

Dr. Kiss Imre
jegyzı

kijelölését,

