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ELŐTERJESZTÉS 
a közterületi térfigyelő kamerarendszerről szóló 24/2019. (XII.12.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A helyi rendelet módosításának tervezetét a - jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. 
§-ában foglaltaknak megfelelően eljárva - az alábbiak szerint indokolom: 
 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) V. fejezet 21-22. §-ai 
előírják a jogszabályok folyamatos felülvizsgálatát, amelyről az önkormányzati rendeletek esetén 
a jegyző gondoskodik. Megállapítottuk, hogy az Aszód Város Önkormányzat Képviselő- a 
közterületi térfigyelő kamerarendszerről szóló 24/2019. (XII.12.) önkormányzati rendeletének 
módosítása szükséges, mivel a meglévő térfigyelő kamerákon túl, további térfigyelő kamerák 
kerültek elhelyezésre a rendelet mellékletében felsorolt helyszínekre. A rendelkezésre álló 
információk így bővíthetők, a jogellenes magatartások megelőzése, kiszűrése; a közbiztonság 
növelése, a bűnmegelőzés, a közterület általános rendjének biztosítása; a megfigyelt 
közterületen található vagyon, megóvása, felügyelete; a lakosság és a városban tanulmányaikat 
folytatók, illetve ide látogatók biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása; a 
lakosság magánvagyonának és az önkormányzat vagyonának védelme fokozottabban 
megvalósulhat. Erre hivatkozva az előterjesztés mellékletét képező rendelet elfogadását 
javasolom. 
 
A jogi szabályozás várható hatásai: 
Megalapozott közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása. 
A rendelet megalkotása európai uniós jogot nem érint. 
 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 
 
 



Az 1. §-hoz 
 
A közterületi térfigyelő kamerarendszerről szóló 24/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet 1. 
mellékletének módosítása miatt, a korábbi 1. melléklet helyébe lépő új 1. mellékletet nevesíti. 
 

A 2. §-hoz 

E szakasz a rendelet hatálybalépéséről szól. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalják meg és a rendelet-
tervezetet elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Aszód, 2021. szeptember 15. 
 
 
 
         Dr. Lukács Adrienn 
                   jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelete  

a közterületi térfigyelő kamerarendszerről szóló 24/2019. (XII.12.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában és a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi  
LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el.  

            1. § 
 

Aszód Város Képviselő-testületének a közterületi térfigyelő kamerarendszerről szóló 24/2019. 
(XII.12.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe jelen 
rendelet 1. melléklete lép.   

 
            2. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti.  
 
 
 
Aszód, 2021. szeptember 22.  
 
 
 
 
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs       Dr. Lukács Adrienn 
              polgármester        jegyző 
 

 

 

Záradék: 

 

Jelen önkormányzati rendeletet 2021. szeptember 23-án kihirdettem:  
 
         
 

Dr. Lukács Adrienn  
         jegyző 

 

 
 



1. melléklet a    /2021. (IX.23.) 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 70%-án rögzítésre kerülnek az események. 

  
Kamerák helye:  A Szabadság tér 5. számú épülete 
Cím / Hrsz:  Aszód, Szabadság tér 5.  
Darabszáma:  1 db 
 A megfigyelés 
területe: 

A nyugati oldalon lévő parkoló fák takarásában történő 
eseményeket és a parkoló bejáratának forgalmát rögzíti. 

    
Kamerák helye:  A Szabadság tér 6. számú épülete 
Cím / Hrsz:  Aszód, Szabadság tér 6.  
Darabszáma:  1 db 
A megfigyelés 
területe: 

A parkoló déli részén a fák takarásában zajló eseményeket és a 
parkoló kijáratának a forgalmát rögzíti. 

  
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. 

  
Kamerák helye:  Kondoros téren a piac területe 
Cím / Hrsz:  Aszód 2 hrsz 
Darabszáma:  4 db 

A megfigyelés 
területe: 

1. sz. kamera a piacot megközelítő út forgalmát déli irányból, 
valamint részben a Coop áruház mögötti piachoz tartozó területet 
figyeli. 

  

2. sz. kamera a piac melletti útszakasz északi szakaszának 
forgalmát és részben a piac mögötti gépkocsi tároló területén 
történő eseményeket rögzíti.  



  
3. sz. kamera a piac fedett területén belül déli irányból északi 
irányban rögzíti a történéseket. 

  
4. sz. kamera a fedett területen északi irányból déli irányba veszi 
és átmenetileg tárolja az eseményeket.  

  

Kamerák helye:  Béke utcai közterület 
Cím / Hrsz:  Aszód, Béke utca 
Darabszáma:  4 db 

A megfigyelés 
területe: 

1. sz. kamera a Béke utca és Mély út torkolatban, a Csengey utca 
irányában rögzíti az eseményeket és a forgalomban résztvevők 
látványos adatait. 

  
2. sz. kamera a Béke utcában zajló gépkocsi és gyalogos forgalmat 
rögzíti a Mély úttól számított 80 m szakaszon.  

  

3. sz. kamera a Béke utca, hozzávetőlegesen 200 m hosszú 
szakaszából, 120 m hosszú szakaszon rögzíti az utcában történő 
eseményeket. 

  
4. sz. kamera a Béke utca, Miskolci köz és Kard utca torkolatban 
rögzíti a közterületen zajló forgalmat és egyéb eseményeket.      
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