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Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
15/2021. (IX.16.) önkormányzati rendelete 

 
a közterületi térfigyelő rendszerről 

 

Módosítva: 24/2022. (X.07.), 

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekez-
désében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közterület-felügyeletről szóló 
1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

(1) Szentes Város Önkormányzata Szentes város közigazgatási területén közterületi térfi-
gyelő rendszert működtet. 

(2) E rendelet hatálya Szentes Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) köz-
igazgatási területére és az ott működtetett közterületi térfigyelő rendszerre terjed ki. 

(3) E rendelet alkalmazásában térfigyelő rendszer azon, az Önkormányzat tulajdonát képező 
műszaki eszközök összessége, amely biztosítja a közterületi képfelvétel jogszabályban 
előírt módon történő kezelését, rögzítését és továbbítását. 

 

2. § 

A közterületi térfigyelő rendszer működtetésének célja: 
a) a jogellenes magatartások megelőzése, kiszűrése 
b) a közbiztonság növelése, a bűnmegelőzés hatékonyságának fokozása, a lakosság 

biztonságérzetének növelése, jogsértések visszaszorítása 
c) a közterület általános rendjének biztosítása, a szabálytalan hulladéklerakások meg-

előzése 
d) az önkormányzat vagyonának megóvása, védelme. 

 

3. § 

(1) A képfelvevők helyét és az általuk megfigyelt közterületet a Közterületi térfigyelő kamera 
rendszer üzemeltetési és adatkezelési szabályzata tartalmazza. 

(2) Az Önkormányzat a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésével és kezelésével a 
Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Közterület-felügyeletét bízza meg. 

 

 

https://njt.hu/jogszabaly/2011-4301-02-00
https://njt.hu/jogszabaly/2011-4301-02-00
https://njt.hu/jogszabaly/1999-63-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/2011-189-00-00
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4. § 

A közterület-felügyelet részéről eljáró felügyelő a közterületi térfigyelő rendszer üzemelteté-
sére és kezelésére, jogszabály alapján hatáskörébe tartozó ügyekben önálló adatkezelői 
minőségben az azzal készített felvételek rögzítésére, törlésére, felhasználására, továbbítá-
sára, valamint a fentiekben nem említett bármely más adatkezelésre kizárólag a közterület-
felügyeletről szóló törvényben és az információs önrendelkezési jogról és az információsza-
badságról szóló törvényben, valamint a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetési, adatke-
zelési és adatvédelmi szabályzatában meghatározottak szerint jogosult. 

5. § 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 
Dr. Sztantics Csaba sk.                                       Szabó Zoltán Ferenc sk. 

jegyző                                           polgármester 
 
 
 
 
Záradék: Megalkotta Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. szeptember 

16. napján megtartott ülésén. 
Kihirdetve: 2021. szeptember 16. napján. 
Hatályba lép: 2021. szeptember 17. napján 
 
 
 
 Dr. Sztantics Csaba  
            jegyző 
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1. sz. melléklet a 15/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez 
 
 

 

*A közterületi térfigyelő kamerarendszer képfelvevőinek kihelyezési pontjai  

*(Hatályos: 2022. október 8. napjától) 

 
 

sorszám cím helyrajziszám 

1. Nagyhegyszéli út – Garázs dűlő kereszteződés 3634/2 

2. Cseuz B. u. Honvéd u. kereszteződés 8350/100 

3. Horváth M. u. 1. 849/14 

4. Klauzál u. 2. 1148 

5. Jókai u. 76. 753 

6. Millenium Park 5176/74 

7. Koszta J. u. 5 4665/2 (4669?) 

8. Gógány u. - Bihari u. sarok 0130/1 

9. Széchenyi Liget játszótér  7508/1 

10. Új u. 13. szám előtti közterület 5176/73 

Tartalék helyszínek 

11. Tiszai pihenőterület bejárata 0141 

12. Köztársaság u. 13. társasház mögött 8350/100 

13. Hősök erdeje játszótér 8288/1 

14. Bánomháti temető külső parkolója 7166/20 

 
 
 
 
 


