PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Polgármesterének
7/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelete
a közterületi térfigyelő kamerarendszerről
(változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat)1

Hatályba lépés napja: 2021. április 9. napja

Ezen önkormányzati rendelet a helyben szokásos eszközökkel közzétéve
2021. március hó 25. napjának 16:00 órától 2021. március hó 30. napjáig.

Kelt: Pilis, 2021. március hó 25. napján.

Hajnal Csilla
polgármester
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dr. Szabó György
jegyző

Egységes szerkezetben a 33/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelettel. Hatályos: 2021. október 30. napjától.

Pilis Város Önkormányzata Polgármesterének
7/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelete
a közterületi térfigyelő kamerarendszerről
Pilis Város Önkormányzatának Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében.
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel elrendelt
veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében foglalt hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában, valamint a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi
LXIII. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 1.§ (6) és 7.§ (3) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében
eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
I. A rendelet célja és hatálya
1. § (1) Pilis Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a közrend-, és közbiztonság
javítása, növelése, ezen belül a lakosság biztonságérzetének erősítése, a jogsértések visszaszorítása, a
bűnmegelőzés, a rendőrség bűnüldöző tevékenységének segítése, a bűnüldözésben, a bűnmegelőzésben
az állampolgárok személyi- és vagyonbiztonságának növelésében tevékenykedő szervezetek közötti
együttműködés elősegítése, valamint az önkormányzati vagyon védelme érdekében Pilis város
közigazgatási területén közterületi térfigyelő kamerarendszert (a továbbiakban: térfigyelő rendszer)
működtet. A térfigyelő rendszer működtetése során kiemelt feladat a közterületek rendjének biztosítása.
(2) A rendelet területi hatálya az Önkormányzat térfigyelő rendszerrel érintett közterületeire terjed ki.
(3) A térfigyelő rendszer az Önkormányzat tulajdonát képező azon műszaki eszközök összessége,
amelyek biztosítják a közterületi képfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését és esetleges
továbbítását.
II. Általános rendelkezések
2. § (1) A térfigyelő rendszer részeként működő képfelvevővel megfigyelt közterületek kijelöléséről és
a kijelölés visszavonásáról a Képviselő-testület dönt.
(2) A képfelvevő kamerák közterületi elhelyezkedését, és a megfigyelt közterületek felsorolását a
rendelet 1. melléklete tartalmazza.
3. § A térfigyelő rendszer üzemeltetésével és kezelésével kapcsolatos feladatokat a Pilisi Polgármesteri
Hivatal belső szervezeti egységeként működő közterület-felügyelet látja el.
4. § (1) A közterület-felügyelet a térfigyelő rendszer üzemeltetésére, kezelésére önálló adatkezelői
minőségében jogosult, a térfigyelő rendszer által készített felvételek rögzítése, felhasználása,
továbbítása és törlése során a hatáskörébe tartozó ügyekben az információs önrendelkezési jogról és
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre (a továbbiakban: Infotv.), az Európai
Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról 2016/697 rendeletére (a továbbiakban: GDPR),
valamint a Kftv.-ben foglaltak szerint köteles eljárni.
(2) A térfigyelő rendszer üzemeltetésére, és az adatkezelésre vonatkozó részletes szabályokat a Pilisi
Polgármesteri Hivatal a közterületi térfigyelő kamera rendszer üzemeltetéséről, működéséről és
adatkezelésének szabályairól szóló szabályzata rögzíti. A szabályzatot Pilis város hivatalos honlapján
közzé kell tenni.
(3) A közterület-felügyelet a felvétel kezelése során köteles megtenni az ahhoz szükséges szervezési,
technikai és egyéb adatbiztonsági intézkedéseket, hogy az érintett személy személyes adatai, így

különösen magántitkait és magánéletének körülményeit illetéktelen személy tudomására jutásától
megóvja. A közterület-felügyeletnek biztosítania kell továbbá, hogy a felvételen szereplő személy – a
felvétel törlésének időpontjáig – megtekinthesse a róla készült felvételt.
(4) A közterület-felügyelet által készített felvétel a rögzítés helyszínén elkövetett bűncselekmény vagy
szabálysértés miatt indult eljárásban, elkövetett jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági
eljárásban, végzett felügyelői intézkedés jogszerűségének megállapítására irányuló közigazgatási
hatósági eljárásban, továbbá a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított
eljárásban használható fel.
(5) A közterület-felügyelet a rögzített felvételt a rögzítést követő nyolc nap elteltével haladéktalanul
törölni köteles, kivéve, ha a közterület-felügyelet, vagy a rendőrség kezdeményezésére az eljárásra
jogosult szerv vagy hatóság eljárást indított és erről a közterület-felügyeletet határidőn belül tájékoztatta.
Ebben az esetben a közterület-felügyelet a rögzített felvételt az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság
részére történő továbbításáig kezelheti azzal, hogy az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg a
harminc napot.
(6) Az Önkormányzat gondoskodik arról, hogy az Önkormányzat honlapján a közterületi térfigyelő
kamerák elhelyezésének ténye, illetve a kamerákkal megfigyelt közterületek közzétételre kerüljenek.
5. § Pilis város közterületi térfigyelő rendszere két munkaállomáson keresztül valósítja meg célját,
amely magában foglalja a Pilisi Polgármesteri Hivatal épületében található térfigyelő rendszer központi
megfigyelő és rögzítő, illetve adatkezelő helyiségét, a Pilisi Rendőrőrs épületében kialakított operatív
munkaállomást.
6. § A térfigyelő rendszer üzemeltetésének és működtetésének költségeit az Önkormányzat a
költségvetéséről szóló rendeletében biztosítja. Az Önkormányzat biztosítja a költségvetési rendelet
nyújtotta kereteken belül a közterület-felügyelet számára azokat a tárgyi feltételeket, melyek feltétlenül
szükségesek a térfigyelő rendszer működtetéséhez, és az adatkezeléshez kapcsolódó előírások
betartásához.
III. Vegyes és záró rendelkezések
7. § Ezen rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Hajnal Csilla
polgármester

dr. Szabó György
jegyző

Az önkormányzati rendelet kihirdetésre került:
Pilis, 2021. március hó 25 napján.
dr. Szabó György
jegyző
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Helyszínek megnevezése

normál

Kávai úti óvoda, Pándi úti oldal
Kossuth Lajos út (Vasteleppel szemben)
Penny parkoló (könyvesbolttal szemben)
Rákóczi és Dózsa Gy.sarka (posta)
Rákóczi és a Vatyai kereszteződés
Szent István park - Rákóczi úti bejárat -Állomásnál
Rendelő utcája - Szt. István park oldala
Vatyai utca és a rendelő utcájának a sarka (játszótérrel
szemben - állomás oldalán).
Széchenyi és Gárdonyi sarka (sulival szemben).
Kölcsey út "nokedli"-nél.
Önkormányzat épülete – Kossuth út 47-49.
Eötvös utca
Vasút utca 2
Táncsics Mihály utca – Dankó Pista sarka
Homoki szőlő II-es dűlő és a Határ utca sarka
Homoki szőlő I-es dűlő és a Határ utca sarka
Szőlő utca és Vásár utca kereszteződése
Kávai út 95-tel szemben
Luther tér 12 - rendőrség
Piac bejárata - Kodály Zoltán utca
Piac belül
Haleszi szőlő I-es és Pipacs utca
Haleszi szőlő II-es és Bicskei köz
016/33 hrsz, Nagy Sándor utca széle
947 hrsz, Nagy Sándor utca
208 hrsz, Hegykai út
6081 hrsz, Bárószőlő mögötti földút
238/1 hrsz, 405. jelű főút és földút csatlakozása
6393 hrsz, Krekács dűlő
086/3 hrsz, Kender utca folytatása
751/1 hrsz, Vágóhíd utca
Összesen:
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1 db
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1 db
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1 db
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1 db
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33 db

rendszámfelismerő

1 db

1 db

1 db
1 db

4 db

Módosította a 33/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2021. október 30. napjától.

