Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete
37/2011.(XI.25.) önkormányzati rendelete
a Közterületi Térfigyelő Rendszer létrehozásáról
Zalakaros Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésében, a közterület-felügyeletről szóló többször módosított 1999. évi LXIII. törvény
(továbbiakban: Kftv.) 1. § (6) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében és 22. § (1) bekezdésében,
kapott felhatalmazás alapján a közterületi térfigyelő rendszer létrehozásáról a következő
rendeletet alkotja.
Közterületi Térfigyelő Rendszer
1. §
(1) Az Önkormányzat Zalakaros Város közigazgatási területére kiterjedő illetékességgel, az
illetékességi területén található közterületek rendjének és tisztaságának védelme érdekében
közterület-felügyeletet működtet (továbbiakban: Közterület-felügyelet).
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(2) A Közterület-felügyelet Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: KÖH)
belső szervezeti egységeként működik.

2. §
(1) Az Önkormányzat az 1. § (1) bekezdésben meghatározott illetékességgel létrehozza a
Közterületi Térfigyelő Rendszert (továbbiakban: Térfigyelő Rendszer).
(2) Az Önkormányzat a Térfigyelő Rendszer üzemeltetésével és kezelésével a Közterületfelügyeletet bízza meg.
(3) A Térfigyelő Rendszer azon műszaki eszközök összessége, amely biztosítja a közterületi
képfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését és továbbítását.
(4) A Térfigyelő Rendszer működésének célja:
a)
a közbiztonság növelése, a közterület általános rendjének biztosítása,
b)
a Térfigyelő Rendszer által lefedett területen található vagyon megóvása, felügyelete
c)
a Közterület-felügyelet tevékenységének, a rendőrség bűnüldöző munkájának segítése,
a két szervezet közötti együttműködés erősítése,
d)
a lakosság, a Városban dolgozók, a Városba látogatók biztonságérzetének növelése, a
jogsértések visszaszorítása.
(5) A közterület-felügyelő a Térfigyelő Rendszer üzemeltetésére és kezelésére, az azzal
készített álló- és mozgókép felvételek rögzítésére, törlésére, felhasználására, továbbítására,
valamint a fentiekben nem említett bármely más adatkezelésre kizárólag a Kftv.-ben, egyéb
központi jogszabályban, illetve az ezen jogszabályok alapján a Jegyző által kibocsátott, a
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Térfigyelő Rendszer működésére vonatkozó adatkezelési szabályzatban meghatározottak
szerint jogosult.
3. §
A kamerák elhelyezkedése:
1. kamera Zalakaros, Zrínyi u. 2. szám előtt + rendszámfigyelő (nappal működik)
2. kamera Zalakaros, Kossuth u. 36. szám előtti villanyoszlopon
3. kamera Zalakaros, Gyógyfürdő tér Tourinform irodán
4. kamera Zalakaros, Park utca – Szilágyi cukrászda előtti villanyoszlopon
5. kamera Zalakaros, Jegenye sor – Tűzoltó állomással szembeni villanyoszlopon
6. kamera Zalakaros, Behiák puszta, 7. villanyoszlopon
7-8.kamera Zalakaros, Banyavölgyi bejárat Ny-i oldalon lévő villanyoszlopon két irányban
1-1 db (egyik új kamera)
Záró rendelkezések
4. §
Ez a rendelet 2011. december 01. napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Novák Ferenc
polgármester
Záradék:
Kihirdetve:
2011. november 25. napján
Dr. Józsa Zsanett
jegyző

dr. Józsa Zsanett
jegyző

