
Deszk Község  Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelete

a közterületi térfigyelő rendszerről

Deszk község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben a közterület-felügyeletről szóló 
1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában 
meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el: 

1. § (1) Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) 
a település közigazgatási területén közterületi térfigyelő rendszert működtet. 
(2) A közterületi térfigyelő rendszer az önkormányzat tulajdonát képező műszaki eszközök 
összessége, amelyek biztosítják a közterületi képfelvétel jogszabályban előírt módon történő 
rögzítését és az esetleges továbbítását.
2. § A közterületi térfigyelő rendszer célja:

a) az állampolgárok biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása, 
b) a bűnmegelőzés,
c) a rendőrség bűnüldöző tevékenységének segítése,
d) a bűnüldözésben, bűnmegelőzésben az állampolgárok személyi és 
vagyonbiztonságának növelésében tevékenykedő szervezetek közötti együttműködés 
elősegítése,
e) a közterületen található vagyon megóvása és felügyelete,
f) az általános közbiztonság növelése, a közterület általános rendjének megóvása és 
biztosítása.

3. § Az önkormányzat a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésével és kezelésével a 
Deszki Polgármesteri Hivatal által közterület felügyelői beosztásban alkalmazott 
köztisztviselőt  bízza meg. 
4. § A közterület felügyelő a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére, kezelésére önálló 
adatkezelői minőségében a hatáskörébe tartozó ügyekben a térfigyelő rendszer által készített 
felvételek rögzítésére, felhasználására, továbbítására és törlésére az információs 
önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a 
közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben foglaltak szerint köteles eljárni. 
5. § A közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésének és működtetésének költségeit az 
önkormányzat a költségvetéséről szóló rendeletben biztosítja.
6. § (1) A közterületi térfigyelő rendszer részeként működő képfelvevővel megfigyelt 
közterületek kijelöléséről és a kijelölés visszavonásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
(2) A megfigyelt közterületek felsorolását az 1. függelék tartalmazza, melynek naprakész 
állapotban tartásáról a jegyző köteles gondoskodni a képviselő-testület által a kijelöléssel 
összefüggésben hozott határozatok alapján.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Király László s.k. Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita s.k.
polgármester         jegyző



A rendelet kifüggesztésre kerül: 2015. 12. 15.
A rendelet levételének időpontja: 2015. 12. 30.

Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita s.k.
jegyző



1. függelék a 19/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

A képviselő-testület döntése értelmében a közterületi térfigyelő rendszer részét képező 
képfelvevőkkel megfigyelt közterületek felsorolása:

1. Római Katolikus Templom előtti parkoló (Alkotmány u. 34. sz. előtti terület)
2. Kiskosár Élelmiszer bolt előtti közterület (Alkotmány u. 45.)
3. Semmelweis utcai parkoló (Semmelweis u. 2.)
4. Deszki Sportcsarnok (Móra F. u. 2.)
5. Központi játszótér (Alkotmány u. 76.)
6. Lakóparki játszótér (Jakabb Gyula u. )
7. Szabadidő park (Alkotmány u. 110.)
8. Hulladékudvar (Külterület, HRSZ.: 0186/3)
9. Szőregi sor-i buszmegálló (Szőregi sor HRSZ.: 070/76 )
10. Idősek Otthona (Tempfli tér 10.)
11. Deszki Sportcentrum (Alkotmány u. 85.)
12. Faluház (Tempfli tér 8.)
13. Zoltánfy szobor (Móra F. u. 2.)
14. 43-as főút bevezető szakasz (Szeged felől)
15. 43-as főút kivezető szakasz (Makó felé)
16. Köztemető
17. Zója u. 55. szám előtti kijelölt hulladék gyűjtőhely
18. Emlékpark (Alkotmány u. 43.)
19. Semmelweis utcai Lottózó (684 hrsz.)
20. Rákóczi u. és Bem József u. kereszteződése
21. Deszki 2. számú horgásztó


