
Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2019. (IX.09.) 

önkormányzati rendelete 

a közterületi térfigyelő rendszerről 

 

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi 

önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

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

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

közterületi képfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését és továbbítását. 

 

2. § 

Az Önkormányzat a jogellenes magatartások megelőzése, illetve ezen magatartások kiszűrése, 

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

és a jogsértések visszaszorítása céljából Bocskaikert Község területén közterületi térfigyelő 

rendszert működtet. 

 

3. § 

Az Önkormányzat a közterületi felügyeleti rendszer üzemeltetését és kezelését a Hajdúhadházi 

Rendőrkapitányság látja el az önkormányzattal kötött megállapodás alapján. 

 

4. § 

(1) A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság a közterületi térfigyelő rendszer kezelésére, az azzal 

készített álló- és mozgókép felvételek rögzítésére, törlésére, felhasználására, továbbítására, 

valamint a fentiekben nem említett bármely más adatkezelésre kizárólag a rendőrségről szóló 

1994. évi XXXIV. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerint, valamint a vonatkozó adatvédelmi 

szabályzatban foglaltak szerint jogosult. 

(2) Közterületi Térfigyelő Rendszer Adatvédelmi Szabályzatát a Képviselő-testület 

határozatban fogadja el. 

 



5. § 

A képfelvevők helyét és a megfigyelt terület felsorolását az 1. melléklet tartalmazza. 

6. § 

Ez a rendelet 2019. október 10- én lép hatályba.  

 

Baloghné Kiss Judit        Szőllős Sándor 

   jegyző        polgármester 

 

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2019. szeptember 9-én kifüggesztéssel 

kihirdettem. 

 

Bocskaikert, 2019. szeptember 9. 

 

        Baloghné Kiss Judit 

                jegyző 

 

 

1. melléklet a 15/2019. (IX.09.) rendelethez 

 

 A B 

 A képfelvevők helye: Megfigyelt terület: 

1 Bocskaikert Debreceni út 64. sz. előtt 
a szervízút mellett lévő légsziréna 
oszlop  

Debreceni és Csillag út 
kereszteződése 

2 Bocskaikert Debreceni út 64. sz. előtt 
a szervízút mellett lévő légsziréna 
oszlop 

Debreceni út két mellékútját 
összekötő kereszteződése, ahol 
a forgalomirányító lámpa 
található 

3 Bocskaikert Debreceni út 64. sz. előtt 
a szervízút mellett lévő légsziréna 
oszlop 

Debreceni út jobb oldala a 
Baross Gábor út irányába 

4 Bocskaikert 14450/7 hrsz. Debreceni-
Csillag út között lévő játszótér 

Debreceni út Csillag út felé eső 
oldala 

5 Bocskaikert 14450/7 hrsz. Debreceni-
Csillag út között lévő játszótér 

Debreceni út Baross Gábor út 
felé eső oldala 

6 Bocskaikert Baross Gábor út 14646/2 
hrsz. kondipark 

kondipark nyugati oldala 

7 Bocskaikert Baross Gábor út 14646/2 
hrsz. kondipark 

kondipark középső része 

9 Bocskaikert Baross Gábor út 14646/2 
hrsz. kondipark 

műfüves pálya 

 


