
KIVONAT 
 
Kács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 17-én megtartott nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből:        
 

Kács Község Önkormányzat Képviselő- testületének 
2/2014.(II.24.) számú rendelete 

a közterületi térfigyelő kamerarendszerről 
 
 

Kács Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 1. 
bekezdés a) pontja, valamint a 2. bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, valamint a 
közterület felügyeletről szóló 1999. évi  LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében, 7. § (3) 
bekezdésében valamint a 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak 
figyelembe vételével, illetve azzal összhangban a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

(1) A rendelet hatálya Kács község közigazgatási területére terjed ki. 
 

2.§ 

(1) Az Önkormányzat a jogellenes magatartások megelőzése, illetve ezen magatartások 
kiszűrése, a közbiztonság növelése, a közterületi rend biztosítása, a lakosság 
biztonságérzetének növelése céljából Kács község területén közterületi térfigyelő 
rendszert (továbbiakban: térfigyelő rendszer) működtet. 

 

(2) A térfigyelő rendszer azon műszaki eszközök összessége, amely biztosítja a 
közterületi képfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését és továbbítását. 

 

3. § 

(1) Az önkormányzat a térfigyelő rendszer kezelésével a Bükkábrányi Közös 
Önkormányzati Hivatal Kácsi Kirendeltségét bízza meg, amely ezen feladatát a 
közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi, adatbiztonsági, üzemeltetési és kezelési 
szabályzata alapján látja el. 

4.§ 

(1) A Bükkábrányi Közös Önkormányzati Hivatal Kácsi Kirendeltsége a térfigyelő  
rendszer kezelésére, az azzal készített álló– és mozgókép felvételek rögzítésére, 
törlésére, felhasználására, továbbítására, valamint a fentiekben nem említett bármely 
más adatkezelésre kizárólag a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. 
törvényben, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 



2011. évi CXII. törvényben foglaltak alapján, illetve Kács Község Önkormányzat 
közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi, adatbiztonsági, üzemeltetési és kezelési 
szabályzata szerint jogosult. 

 
5.§ 

 

(1)A képfelvevők helyét, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterületek 
meghatározását az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

6.§ 
 

(1) Ez a rendelet 2014.február 24-én, a kihirdetését követő napon lép hatályba.    

 

 

Ostorházi István sk                                                            Kiss Zoltán  sk 
Polgármester                                                                        Jegyző 

 

 

 
Kács, 2014. február 20. 
 
Kiadmány hiteles: 
 
Molnár Zoltánné 
Főelőadó                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. melléklet a 2/2014.(II.24.) számú rendelethez 
 
Képfelvevők helye és a képfelvevőkkel megfigyelt közterületek felsorolása 
 
 
 
1. kamera 
Telepítési hely: Kács, Fő út 113 előtt ( 469 hrsz-ú Kecskekő tanya) 
Megfigyelt terület: Kecskekő tanya 
 
2. kamera 
Telepítési hely: Kács, Fő út 87 előtt 
Megfigyelt terület: Sportpálya, Fő út, Kun B út, Dózsa Gy út 
 
3. kamera 
Telepítési hely: Kács, Fő út 67 előtt  
Megfigyelt terület: Fő tér, buszmegálló    
 
4. kamera 
Telepítési hely: Kács, Fő út 60 előtt 
Megfigyelt terület: Fő tér, Petőfi út iránya 
 
5. kamera 
Telepítési hely: Kács, Fő út 60 előtt 
Megfigyelt terület: Fő út, Erdész út iránya 
 
6. kamera 
Telepítési hely: Kács Dózsa Gy út 46 előtt 
Megfigyelt terület: Várhegy út, Dózsa Gy út 
 
7. kamera 
Telepítési hely: Kács, Petőfi út 5 előtt 
Megfigyelt terület: Rákóczi út, Szabadság út iránya, Erdei iskola, templom iránya 
 
 
 
 


