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Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 1.) önkormányzati 

rendelete 

közterületi térfigyelő kamerarendszerről 

 
(egységes szerkezetben a 14/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelettel) 

 

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. 

törvény 7. § (3) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

1. § 

(1) Arló Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Arló település közigazgatási 

területén közterületi térfigyelő rendszert működtet. 

(2) A rendelet területi hatálya az Önkormányzat térfigyelő rendszerrel érintett közterületeire terjed ki. 

2. § 

  A közterületi térfigyelő rendszer működtetésének céljai: 

a) a jogellenes magatartások megelőzése, kiszűrése, 

b) a közbiztonság növelése, a bűnmegelőzés, a közterület általános rendjének biztosítása, 

c) a megfigyelt közterületen található magán és közvagyon megóvása, felügyelete, 

d) a rendőrség bűnüldöző tevékenységének segítése, 

e) a lakosság és a községbe látogatók biztonságérzetének növelése, 

f) a jogsértések visszaszorítása. 

3. § 

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetési és kezelési 

feladatainak ellátására az Arlói Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott azon köztisztviselőt jelöli 

ki, akinek munkaköre szerint a kamerarendszer működésének felügyelete a feladata. 

(2) A kiépített kamerarendszer karbantartását az LNL Group Solutions Kft. végzi. 

4. § 

A közterületi térfigyelő rendszer működtetésével kapcsolatos kiadások az Önkormányzatot terhelik, 

melyre a fedezetet évente a költségvetésében biztosítja. 

5. §1 

A 3. §-ban meghatározott személy a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére, kezelésére - önálló 

adatkezelői minőségében - a hatáskörébe tartozó ügyekben a térfigyelő kamerarendszer által készített 

felvételek rögzítésére, felhasználására, továbbítására és törlésére az Európai Parlament és Tanács 

                                                 
1 Módosította a 14/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2021. október 28-tól 
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(EU) 2016/679. rendeletében, a közterület-felügyeletéről szóló 1999. évi LXIII. törvény, valamint az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben 

foglaltak szerint köteles eljárni. 

6. § 

(1) A közterületi térfigyelő rendszer működésének részletes szabályait az Önkormányzat térfigyelő 

kamerarendszer adatvédelmi szabályzata tartalmazza. 

(2) A kihelyezett kamerák helyét, valamint a megfigyelt közterületeket az 1. melléklet tartalmazza. 

7. § 

Az Önkormányzat gondoskodik arról, hogy a honlapján a közterületi térfigyelő kamerák 

elhelyezésének ténye, illetve a kamerákkal megfigyelt közterületek közzétételre kerüljenek. 

8. § 

Ez a rendelet 2021. szeptember 2-án lép hatályba. 

 

 

 

 

 

 Vámos Istvánné dr. sk.    Klisóczkiné Papp Andrea sk. 

    polgármester        jegyző 

 

 

 

 

 

 

  



3 

1. melléklet 

Arló Nagyközség Önkormányzata üzemeltetésében lévő közterületi térfigyelő kamerák 

elhelyezésére, a megfigyelt területre vonatkozó adatok 

Sorszám Kame

ra 

típusa 

Kamera helye Megfigyelt közterület Megfigyelt 

terület hrsz-a 

01 Fix 3663 Arló, Ady Endre út 47. 25-ös főút Ózd felőli 

szakasz 

1494 

02 Fix 3663 Arló, Ady Endre út 235. 25-ös főút Járdánháza felé 1494 

03 Fix 3663 Arló, Ady Endre út 129. -

Széchenyi u. parkoló 

Dísztér 888, 879 

04 Fix 3663 Arló, Ady Endre út 129. Parkoló 890/1 

05 Fix 3663 Arló, Zrínyi út - ravatalozó Zrínyi Miklós út    

Borsodszentgyörgy felé 

1842 

06 Fix 3663 Arló, Zrínyi út - ravatalozó Parkoló 1881 

07 Fix 3663 Arló, Dózsa György út 111. Dózsa György út területe 101 

08 Fix 3663 Arló, Rákóczi út - Dózsa 

György út - Zrínyi úti 

kereszteződés 

Kereszteződés 1650, 101, 1842 

09 Fix 3663 Arló, Mátyás király út - Ady 

Endre    

út kereszteződés 

Kereszteződés, Ady Endre 

út 

1494 

10 Fix 3663 Arló, Mátyás király út - Ady 

Endre    

út kereszteződés 

Mátyás király út 1223 

11 Fix Vanyics-tanya-Dózsa György út 

felé 

Dózsa György út 101 

12 Fix 3663 Arló, Akácos u. 1. 

villanyoszlop 

Kereszteződés (Akácos u. - 

   

Horgászházakhoz vezető út) 

2115, 1223 

13 Fix 3663 Arló, Fenyő u. 9. 

villanyoszlop 

Közpark 2377/1 

14 Fix 3663 Arló, Fenyő u. 9. 

villanyoszlop 

Hulladéktároló 2377/1 

15 Fix 3663 Arló, Lejtő u. 1. Vízművek tói vízellátási 

rendszer - Gk. parkoló 

2114 

16 Fix 3663 Arló, Fenyő u. 35. Fenyő utca 2381 

 


