
1 
 

Aszód város képviselő testületének 24/2019 (XII.12.) önkormányzati rendelete 

közterületi térfigyelő kamerarendszerről 

 

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 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 eljárva, a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

(1) Aszód Város Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) a város közigazgatási 

területén közterületi térfigyelő rendszert működtet. 

(2) A rendelet területi hatálya az Önkormányzat térfigyelő rendszerrel érintett közterületeire 

terjed ki. 

 

2.§ 

 

A közterületi térfigyelő rendszer működtetésének célja: 

a) a jogellenes magatartások megelőzése, kiszűrése; 

b) a közbiztonság növelése, a bűnmegelőzés, a közterület általános rendjének biztosítása; 

c) a megfigyelt közterületen található vagyon, megóvása, felügyelete; 

d) a közterület-felügyelet tevékenységének és a rendőrség bűnüldöző tevékenységének 

segítése; a két szervezet közötti együttműködés erősítése; 

e) a lakosság és a városban tanulmányaikat folytatók, illetve ide látogatók biztonságérzetének 

növelése, a jogsértések visszaszorítása; 

f) a lakosság magánvagyonának és az önkormányzat vagyonának védelme. 

 

3.§ 

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetési és 

kezelési feladatainak ellátására - a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § 

(3) bekezdésének és (6) bekezdésének figyelembevételével – az Aszódi Polgármesteri Hivatal 

Településképvédelmi és Közterület-felügyeleti osztályát jelöli ki.  

 

4.§ 

 

A közterületi térfigyelő kamerarendszer keretén belül kihelyezett kamerák helyét, valamint a 

megfigyelt közterületeket, illetve a lehetőségekre és az igényekre tekintettel a későbbi 

helyszínek felsorolását az Aszódi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának 8. számú mellékletét képező, a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetési, 

adatkezelési és adatvédelmi szabályairól szóló szabályzata tartalmazza. 

 

 

5.§ 
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(1) A közterületre kihelyezett kamerák, és ezek üzemeltetési feltételeinek kialakítása 

különböző finanszírozási konstrukcióban történhet. 

(2) A közterületi térfigyelő rendszer működtetésével kapcsolatos kiadások az Önkormányzatot 

terhelik. Az Önkormányzat képviselő-testülete a költségvetésében tervezi a mindenkori 

rendszer üzemeltetéséhez és az esetleges bővítéséhez szükséges pénzügyi fedezetet. 

(3) Az Önkormányzat biztosítja a közterület-felügyelet számára azokat a tárgyi feltételeket, 

melyek szükségesek a közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetéséhez és az 

adatkezeléshez kapcsolódó előírások betartásához. 

 

6.§ 

 

(1) A közterület-felügyelet a közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésére, kezelésére 

önálló adatkezelői minőségében a hatáskörébe tartozó ügyekben a térfigyelő kamerarendszer 

által készített felvételek rögzítésére, felhasználására, továbbítására és törlésére az Európai 

Parlament és Tanács 2016/679 rendeletében, valamint az információs önrendelkezési jogról és 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és s közterület-felügyeletről szóló 

1999. évi LXIII. törvényben foglaltak szerint köteles eljárni. 

(2) A közterületi térfigyelő rendszer működésének részletes szabályait az Aszódi 

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 8. számú mellékletét képező, a 

közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetési, adatkezelési és adatvédelmi szabályairól szóló 

szabályzata tartalmazza. 

 

7.§ 

 

Az Önkormányzat gondoskodik arról, hogy az Önkormányzat honlapján a közterületi 

térfigyelő kamerák elhelyezésének ténye, illetve a kamerákkal megfigyelt közterületek 

közzétételre kerüljenek. 

 

8.§ 

 

A kamerák pontos helyét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza 

 

9. §  

 

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. 

 

Aszód, 2019. december 11. 

 

 

Dr. Ballagó Katalin                                                      Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 

jegyző                                                                            polgármester 

 

Záradék: A rendelet 2019. december 12-én kihirdetésre került. 

Dr. Ballagó Katalin 

jegyző 



1. sz. melléklet a 24/2019.(XII.12.) önkormányzati rendelethez 
 
 

A közterületi térfigyelő rendszerhez tartozó kamerák helye, általuk megfigyelt terület: 

 

 

 

Kamerák helye: Aszódi Polgármesteri Hivatal épülete  

Cím / Hrsz: Aszód, Szabadság tér 9. 

Darabszáma: 2 db 

A megfigyelés 
területe: 

A kamerák látószögének beállításával, minimális átfedéssel, a 
Szabadság tér 80%-án rögzítésre kerülnek az események. 

 
 

Kamerák helye: Temető 

Cím / Hrsz: Aszód, 405/1 hrsz. 

Darabszáma: 4 db 

A megfigyelés 
területe: 

1. sz. kamera a temető ravatalozóhoz tartozó parkolójától dél-nyugati 
irányban,  

2. sz. kamera a ravatalozó mögötti parkolót figyeli nyugati irányban,  

3. sz. kamera a temető északi oldalán, a ravatalozó mögötti teljes 
parkolót figyeli, részben a ravatalozó épületét és a 
rendszerüzemeltető helység bejáratát, 

4. sz. kamera a temetőhöz vezető utat, a temető északi kerítését, 
valamint területet megközelítő, illetve elhagyó forgalmat rögzíti. 

 

 


