Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2015. (XII.11.) önkormányzati rendelete
a közterületi térfigyelő rendszerről
Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közterület- felügyeletről szóló 1999. évi LXIII.
törvény 1 § (6) bekezdésében, valamit a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el.
1.§ Csurgó Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Csurgó város közigazgatási
területén közterületi térfigyelő rendszert működtet.
2.§ A közterületi térfigyelő rendszer célja:
a) a közbiztonság növelése, a jogsértések visszaszorítása és bűnmegelőzés;
b) a rendőrség munkájának és a közterület-felügyelet tevékenységének segítése;
c) a közterületek általános rendjének biztosítása;
d) a megfigyelt közterületen található vagyon megóvása, felügyelete;
e) a településen élők és dolgozók, a településre látogatók biztonságérzetének növelése.
3.§ (1) A közterületi térfigyelő rendszer azon műszaki eszközök összessége, amelyek biztosítják a
közterületi képfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését és továbbítását.
(2) A közterületi képfelvevők elhelyezkedését a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
4.§ (1) Az Önkormányzat a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésével és kezelésével a Csurgói
Közös Önkormányzati Hivatal közterület-felügyelőit bízza meg.
(2) A 2. §-ban meghatározott célok elérése érdekében az Önkormányzat az illetékes rendőrséggel  a
rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény alapján  együttműködési megállapodást jogosult kötni.
5.§ (1) A közterület-felügyelő 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 közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII.
törvényben (továbbiakban: Ktftv.), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint e törvények rendelkezései alapján jegyzői utasítással
kiadott adatvédelmi szabályzatban foglaltak szerint jogosult.
(2) A közterületi térfigyelő rendszer által rögzített felvételek tárolásának idejére a Ktftv. 7. §-ban
foglaltak az irányadóak.
6.§ A közterületi térfigyelő rendszer működtetésének költségeit az Önkormányzat a mindenkori éves
költségvetésről szóló rendeletében biztosítja.
7.§ E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.
Csurgó, 2015. december 9.
Fábián Anita
jegyző

Füstös János
polgármester

Kihirdetési záradék: Ezen rendelet kihirdetve 2015. december 11. napján, mely megtekinthető a
Városháza hirdetőtábláján hirdetmény útján.
Csurgó, 2015. december 11.
Fábián Anita
jegyző

1. melléklet a közterületi térfigyelő rendszerről szóló
27/2015. (XII.11.) számú önkormányzati rendelethez

Képfelvevők helye

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Megnevezés
Csurgó, Arany János utcai kamerapont (Berzencei bekötő)
– rendszámfelismerő kamera
Csurgó, Nagyváthy utca kamerapont (Szentai bekötő)
– rendszámfelismerő kamera
Csurgó, Iharosi bekötő kamerapont (MOL kút mellett)
– rendszámfelismerő kamera
Csurgó, Vasúti átkelő kamerapont (Porrogszentkirályi bekötő)
– rendszámfelismerő kamera
Csurgó, Johanniták tere kamerapont
– forgatható térfigyelő kamera
Csurgó, Sárközy u. – Sportpálya kamerapont
– forgatható térfigyelő kamera
Csurgó, Soltra u. kamerapont
– forgatható térfigyelő kamera
Csurgó, Petőfi tér kamerapont (körforgalom)
– forgatható térfigyelő kamera
Csurgó, Kispiac kamerapont
– fix térfigyelő kamera
Csurgó, Buszmegálló kamerapont
– fix térfigyelő kamera
Csurgó, Csokonai u. kamerapont (körforgalom)
– fix térfigyelő kamera
Csurgó, József Attila u. kamerapont
– fix térfigyelő kamera
Csurgó, Táncsics gépműhely kamerapont
– fix térfigyelő kamera

Kamerák száma
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

