Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
22/ 2015. (XI. 13.) számú önkormányzati rendelete
a Közterületi Térfigyelő Rendszerről
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk 1. bekezdés a) pontja valamint a 2. bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
valamint a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében,
7. § (3) bekezdésében valamint az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011.évi CX1I törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában
foglaltak figyelembe vételével, illetve azzal összhangban a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Balatonboglár Város közigazgatási területére terjed ki.
2. § (1) Az Balatonboglár Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a
jogellenes magatartások megelőzése, illetve ezen magatartások kiszűrése, a
közbiztonság növelése, a közterületi rend biztosítása, a lakosság biztonságérzetének
növelése és a jogsértések visszaszorítása céljából Balatonboglár város területén
közterületi térfigyelő rendszert (továbbiakban: térfigyelő rendszer) működtet.
(2) A térfigyelő rendszer azon műszaki eszközök összessége, amely biztosítja a
közterületi képfelvételt jogszabályban előírt módon történő rögzítését és továbbítását és
tárolását.
3. § Az Önkormányzat a térfigyelő rendszer kezelésével és üzemeltetésével a
Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Osztály szervezeti egységeként
működő közterület-felügyeletet bízza meg.
4. § A közterület-felügyelet 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, valamint az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 201l.évi CXII. törvényben foglaltak szerint jogosult.

5. § A képfelvevők helyét, valamint a képfelvevővel
meghatározását a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

megfigyelt

6. § Jelen rendelet 2015. november 15. napján lép hatályba.

Mészáros Miklós
polgármester

Dr. Markó Péter
jegyző

E rendelet 2015. november 13-án kihirdetésre került.
Dr. Markó Péter
jegyző

közterületek

1. számú melléklet a 22 /2015. (XI. 13.) számú önkormányzati rendelethez
Képfelvevők helye és a képfelvevőkkel megfigyelt közterületek felsorolása
Telepítési hely, megfigyelt terület:
Főtér
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Keleti Kereszteződés
Gömbkilátó
Kék-Kápolna
Főtér Nyugati Kereszteződés
Vikár Béla utca és Munkácsy utca kereszteződés
Attila utca (temető)
Kodály – Vasút
Kodály – villasor kereszteződés
Vikár – besoroló (Lelle)
Attila u. – Dobó u. sarka
Zrínyi u. (Kislak)
Zrínyi u. (Kislak)
Platán tér
Dózsa Gy. (7-es) Nyugat
Dózsa Gy. (7-es) Nyugat
Vörösmarty tér – Parkoló

