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Palc Község Önkormányzata K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k (...) önkorm ányzati rendelete

A közterületi térfigyelő rendszerről

Pálé Község Önkormányzatának Képviselő-testületé Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az információs önrendelkezési jogról 
és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 17. 
pontjában meghatározott feladatkörében -  figyelemmel a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi 
LXIII. törvény egyes rendelkezéseire is -  a következőket rendeli el.

1 §

(1) Pálé Község Önkormányzatának 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-§

(1) Az önkormányzat a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: 
Köztf. tv.) 8. § alapján a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésével és kezelésével a Sásdi 
Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) jegyzőjét bízza meg. A jegyző 
hivatalvezetői jogkörében a Hivatal köztisztviselői közül kijelölheti azt a személyt, akinek 
feladatkörét képezi az üzemeltetéssel és kezeléssel összefüggő feladatok ellátása.

(2) A jegyző a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére, kezelésére önálló adatkezelői 
minőségében a hatáskörébe tartozó ügyekben a térfigyelő rendszer által készített felvételek 
rögzítése, felhasználása, továbbítása és törlése során az információs önrendelkezési jogról és 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a Köztf. tv. 8. §-ában foglaltak 
szerint köteles eljárni.

4. §

A közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésének és működtetésének költségeit az önkormányzat a 
költségvetéséről szóló rendeletben biztosítja.
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A közterületi térfigyelő rendszer megfigyelő pontjait és a megfigyelt közterületek felsorolását az 1 
melléklet tartalmazza.

5- §

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba
1. melléklet

A paléi közterületi térfigyelő rendszerhez tartozó megfigyelési pontok helye, az általuk
m egfigyelt terület

A B C D
1 Helyszín Helyrajzi Kamer Megfigyelt terület

szám a
2 Árpád utca vége 107. 1. Falu vége déli oldal

2. Árpád utca 59-39. közötti közterület
3. Falu vége nyugati oldal

3 Árpád utca 25. 23. 1. Faluház bejárata
2. Faluház előtti közterület balról
3. Faluház előtti közterület jobbról
4. Faluház udvara
5. Faluház belső udvara

4 Árpád utca 21. 68. 1. Egészségház előtti közterület
5 Autóbuszmegálló 071/2. 1. A faluba bevezető út

2. A bekötőút 66. számú út felőli
bevezető része

6 Bekötőút 071/1. 1. Bekötőút 1. villanyoszlop bal oldal
2. Bekötőút 1. villanyoszlop jobb oldal
3. Bekötőút 6. villanyoszlop bal oldal
4. Bekötőút 6. villanyoszlop jobb oldal
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Végső előterjesztői indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § szerint a döntéshozót tájékoztatni kell a 
javasolt szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatásait. A 
jogszabály tervezetét a következők szerint indokolom.
Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § 
(1) bekezdésében foglaltak szerint adatkezelés, amely a közterületen elhelyezett térfigyelő kamerák 
esetében is megvalósul, törvényben vagy önkormányzati rendeletben közérdeken alapuló célból 
rendelhető el. Ennek megfelelően a rendelet -  megnevezve a közterületi térfigyelő rendszer célját, 
kijelölve az üzemeltető személyét és a kamerák helyét -  jogi alapot teremt a rendszer működéséhez. 
A tervezet következményei, hatásai

- a tervezet társadalmi hatása: A térfigyelő rendszer működésének célja különösen a településen 
előforduló kisebb súlyú bűncselekmények visszaszorítása, a bűnmegelőzés és a hatékonyabb 
nyomozati tevékenység segítése jelenik meg.

- a tervezetnek nincs gazdasági hatása.

- a tervezetnek nincs hatása a költségvetésre.

- a tervezet az adminisztrációs terhet szükségszerűen növeli.

Kérem, hogy a képviselő-testület a tervezet elfogadásával szabályozza a térfigyelő rendszer 
működését.
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Pálé Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
4/2022. (IV. 7.) önkormányzati rendelete 

A közterületi térfigyelő rendszerről

Pálé Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az információs önrendelkezési jogról 
és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 17. 
pontjában meghatározott feladatkörében -  figyelemmel a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi 
LXIII. törvény egyes rendelkezéseire is -  a következőket rendeli el.

l . §

(1) Pálé Község Önkormányzatának 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 -§

(1) Az önkormányzat a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: 
Köztf. tv.) 8. § alapján a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésével és kezelésével a Sásdi Közös 
Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) jegyzőjét bízza meg. A jegyző hivatalvezetői 
jogkörében a Hivatal köztisztviselői közül kijelölheti azt a személyt, akinek feladatkörét képezi az 
üzemeltetéssel és kezeléssel összefüggő feladatok ellátása.

(2) A jegyző a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére, kezelésére önálló adatkezelői 
minőségében a hatáskörébe tartozó ügyekben a térfigyelő rendszer által készített felvételek rögzítése, 
felhasználása, továbbítása és törlése során az információs önrendelkezési jogról és 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a Köztf. tv. 8. §-ában foglaltak 
szerint köteles eljárni.

4 -§

A közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésének és működtetésének költségeit az önkormányzat a 
költségvetéséről szóló rendeletben biztosítja.
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A közterületi térfigyelő rendszer megfigyelő pontjait és a megfigyelt közterületek felsorolását az 1. 
melléklet tartalmazza.

5. §

6* §

Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba. 

Pálé, 2022. április 7.

-VlA ct_e-r 'Tvt 
Markóné Héder Tímea 
polgármester

%  
h s  '

/

jegyző

A rendelet kihirdetve. 
Pálé, 2022. április 7.

jegyző
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1. melléklet

A paléi közterületi térfigyelő rendszerhez tartozó megfigyelési pontok helye, az általuk
megfigyelt terület

A B C D
1 Helyszín Helyrajzi Kamer Megfigyelt terület

szám a
2 Árpád utca vége 107. 1. Falu vége déli oldal

2. Árpád utca 59-39. közötti közterület
3. Falu vége nyugati oldal

3 Árpád utca 25. 23. Faluház bejárata
2. Faluház előtti közterület balról
3. Faluház előtti közterület jobbról
4. Faluház udvara
5. Faluház belső udvara

4 Árpád utca 21. 68. 1. Egészségház előtti közterület
5 Autóbuszmegálló 071/2. 1. A faluba bevezető út

2. A bekötőút 66. számú út felőli
bevezető része

6 Bekötőút 071/1. 1. Bekötőút 1. villanyoszlop bal oldal
2. Bekötőút 1. villanyoszlop jobb oldal
3. Bekötőút 6. villanyoszlop bal oldal
4. Bekötőút 6. villanyoszlop jobb oldal
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Sas/585-5/2022.
Ügyintéző: Koszorús Tímea

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
7370 Sásd, Dózsa György utca 32.

(72) 576-520 Fax: (72) 576-522 E-mail: titkarsag@,sasd.hu 
Hivatali kapu KRID azonosító: 202138715 

Ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 8-11,13-16, kedd, péntek: 8-11

Tárgy: Sásdi Általános Művelődési Központ átszervezése

Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata, Galambosné Wágner Éva elnök
Sásdi Általános Művelődési Központ alkalmazotti közössége
Sásdi ÁMK Óvodája és Bölcsődéje szülői szervezete
Sásdi ÁMK Óvodája és Bölcsődéje bölcsődei érdekképviseleti fórum
Sásdi ÁMK vagyonkezelésében lévő ingatlan (óvodaépület) fenntartón kívüli tulajdonos 
önkormányzatai: Felsőegerszeg Község Önkormányzata, Meződ Község Önkormányzata, 
Oroszló Község Önkormányzata, Pálé Község Önkormányzata, Varga Község Önkormányzata 
és Vázsnok Község Önkormányzata 
részére

Heh ben

Tisztelt véleményezésre jogosult!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3)-(4) bekezdése rendelkezései 
szerint fordulok Önhöz a Sásdi Általános Művelődési Központ költségvetési szervünket érintő 
átszervezéshez Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntése előtt az előzetes 
véleményét kérve.

Többcélú intézményünk, a Sásdi Általános Művelődési Központ (a továbbiakban: ÁMK) az 
óvodai ellátás köznevelési feladat mellett végzi a városi könyvtár és a települési 
közművelődési intézményi feladatokat is. A költségvetési szerv feladatkörébe ezen felül 
bölcsőde működtetése és a települési gyermekintézmények étkeztetési feladatainak ellátása is 
tartozik.

A fenti feladatok közül az óvodai intézményegységet érintően tervezünk változást: az itt 
működő egy bölcsődei csoport helyett a szülői igények kielégítésére, kormányzati támogatással 
lehetőségünk van a szeptemberi nevelési évet egy minden elvárásnak megfelelő, újonnan 
épített bölcsődeépületben két bölcsődei csoporttal, összesen 28 fős maximális 
gyermeklétszámmal kezdeni. A létszámbővítés új telephely létesítésével is jár.
A tervezett módosításokat összefoglaljuk a módosító okirat tervezetében is. Kérem, 
szíveskedjen a fenntartói döntés meghozatala előtt a tervezett módosításokat véleményezni. A 
véleményét kérem, hogy legkésőbb 2022. április 28. napjáig szíveskedjen számomra 
megküldeni.

Sásd, 2022. április 11.
Tisztelettel:

jegyző



Okirat száma: 3/2022.

Módosító okirat

A Sásdi Általános Művelődési Központ a Sásd Város Önkormányzata K épviselő-testülete  
által 2022. február 24. napján kiadott, 2 /2 0 2 2 . számú alapító okiratát az állam háztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2 011 . évi CXC. 
törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján -  a ,./2022.(.....) KTH számú határozatra  
figyelemmel -  a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 1.3.2. pontjába foglalt táblázat a következő sorral egészül ki:
7370 Sásd, Szent Imre út 8.

2. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
4.3.1. A Sásdi Általános Művelődési Központ Meserét Óvodája és Bölcsődéje 
intézményegységben Sásd, Rákóczi Ferenc út 3. szám alatt:
4.3.1.1. óvodai nevelés,
4.3.1.2. nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás: német nemzetiségi kétnyelvű óvodai nevelés,
4.3.1.3. a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
4.3.1.4. halmozottan hátrányos és hátrányos helyzetű gyermekek óvodai fejlesztő programja a 
20/2012.(VIII.31. EMMI rendelet 173. § szerint
4.3.1.5. óvodai és bölcsődei intézményi gyermekétkeztetés, főzőkonyha működtetésével.
4.3.2. A Sásdi Általános Művelődési Központ Meserét Óvodája és Bölcsődéje 
intézményegységben Sásd, Szent Imre út 8. szám alatt:
bölcsődei ellátás.
4.3.3. A Sásdi Általános Művelődési Központ Városi Könyvtára és Művelődési Központja 
intézményegységben Sásd, Szent Imre út 25-27. szám alatt:
4.3.3.1. könyvtár: (Kötv. 55. § (1) és 65. § (2) bekezdése] Könyvtári dokumentációs és 
információs tevékenység könyvekről, újságokról, folyóiratokról és más rendszeres 
kiadványokról, kép- és hanganyagokról. Könyvtári anyagokból általános és szakanyagok 
gyűjtése, feltárása, kölcsönzés, olvasószolgálat, visszakeresés az információs igények kielégítése 
érdekében. Helyben olvasás, zenehallgatás, tájékoztató és bibliográfiai tevékenység. Csoportos 
könyvtári foglalkozások, rendezvények szervezése. Hanganyag-kölcsönzés.
4.3.3.2. közművelődés, (Kötv. 76. § [2] bekezdése] A polgárok iskolán kívüli, öntevékeny, 
önművelő, megismerő, kultúraelsajátító, művelődő és alkotó célú cselekvései,amelyek 
jellemzően együttműködésben, közösségekben valósulnak meg, s melyeknek célja különösen az 
iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és 
életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, a település
környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi 
művelődési szokások gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más 
kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek 
kultúrájának gondozása, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek 
tevékenységének támogatása, a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, 
érdekérvényesítésének segítése, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és 
fenntartásának segítése, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása.
4.3.4. A Sásdi Általános Művelődési Központ Meserét Óvodája és Bölcsődéje intézményegységhez 
tartozó iskolai napközis főzőkonyhán Sásd, Szent Imre út 25-27. szám alatt: 
iskolai intézményi gyermekétkeztetés és szünidei gyermekétkeztetés.



4.3.5. A Sásdi Általános Művelődési Központ Városi Könyvtára és Művelődési Központja
intézményegységben Sásd, Dózsa György utca 4. szám alatt:
közművelődés."

3. Az alapító okirat 4.5.5. pontja felsorolásából Tarrós község törlésre kerül.

feladatellátási hely 
megnevezése

alapfeladat
megnevezése

munkarend
megjelölése

maximális
gyermek-,
tanulólétszám

1 Sásdi Általános Művelődési 
Központ (óvoda) óvodai nevelés 120

2 Sásdi Általános Művelődési 
Központ [bölcsőde) bölcsődei ellátás 28

5. Az alapító okirat 6.3. pont ába foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
ingatlan címe ingatlan

helyrajzi
száma

vagyon feletti rendelkezés joga 
vagy a vagyon használati joga

az ingatlan
funkciója,
célja

7370 Sásd,
Rákóczi Ferenc út 3,

1

239. rendelkezési jog: Sásd Város 
Önkormányzata 765/1000 
tulajdoni arány,
fennmaradó 235/1000 tulajdoni 
arány Felsőegerszeg, Meződ,

óvoda

7370 Sásd,
2 Szent Imre út 25-27.

211/1.
uru j Ziu  ̂ i ciic, v drgd cs vuZoiiuK
települések önkormányzatai közt 
oszlik meg

használati jog: intézmény

közösségi
ház

7370 Sásd,
Dózsa György utca 4.

3

48. rendelkezési jog: Sásd Város 
Önkormányzata 7738/10000 
tulajdoni arány,
fennmaradó 2262/10000 tulajdoni 
arány Ág, Alsómocsolád, 
Apátvarasd, Baranyajenő, 
Baranyaszentgyörgy, Berkesd, 
Bikái, Birján, Bogád, Egyházaskozár, 
Erdősmecske, Gerényes, Gödre, 
Hegyhátmaróc, Hidas, Husztót, 
Kisvaszar, Kovácsszénája Köblény, 
Liget, Lothárd, Lovászhetény, 
Mágocs, Magyarsarlós, Magyarszék, 
Mánfa, Martonfa, Máza, 
Mecseknádasd, Mecsekpölöske, 
Nagyhajmás, Óbánya, Ófalu, Orfu, 
Pécsudvard, Pereked, Romonya, 
Szárász, Személy, Szilágy, Szőkéd, 
Tarrós, Tékes, Tófű, Vásárosdombó 
és Zengővárkony települések 
önkormányzatai közt oszlik meg

használati jog: intézmény

művelődési
ház
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7370 Sásd, Szent Imre 233. rendelkezési jog: Sásd Város bölcsőde
út 8. Önkormányzata 1/1 tulajdoni

4 arány

használati jog: intézmény

Jelen módosító okiratot 2022. július 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Sásd, „időbélyegző szerint"

P.H.

Dr. Jusztinger János polgármester
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