
ELŐTERJESZTÉS 
közterületi térfigyelő kamerák kihelyezésére  

  

  

Tisztelt Polgármester Úr! 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel bevezetett különleges 

jogrend miatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény sarkalatosnak minősülő 46.§ (4) szerint Veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a 

polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem 

foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.  

  

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7 § (3) bekezdése értelmében a felügyelet 

közterületen, közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető 

módon képfelvevőt helyezhet el, és felvételt készíthet. A képfelvevő elhelyezéséről, valamint a 

képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a felügyelet előterjesztésére a képviselő-testület 

dönt. 

A fenti jogszabályi rendelkezés értelmében a térfigyelő kamerák kihelyezése tekintetében az 

alábbiakat terjesztem polgármester úr elé.    

  

Tényállás: 
 

Az elmúlt években az önkormányzat gondoskodott a frekventált közterületek térfigyelő kamerával 

történő ellátásáról és ezek működtetéséről. Sátoraljaújhely, Nefelejcs utcában többször jelentkező 

probléma az illegális szemét lerakása. Sajnos az elkövető személyek felkutatása ez idáig nem járt 

eredménnyel, ezért az illegális szemétlerakás megelőzése, valamint az esetleges elkövetők 

eredményesebb felkutatása céljából az érintett területen szükségessé vált új kamera elhelyezése. 

 

Szakmai javaslat: 
 

Az önkormányzatnak lehetősége van saját forrásból, illetve meglévő pályázati forrásokból a 

közterületi kamerák cseréjére, illetve számának bővítésére. A közterület-felügyelet a rendőrséggel és 

a kivitelező céggel együttműködve felülvizsgálta a meglévő kamerák figyelembe vételével további 

kamerák kihelyezésének lehetőségét és a fentiekben részletezett célok elérése érdekében azok 

legmegfelelőbb helyét.  

A javasolt és szakmailag alátámasztott helyen történő kamera telepítéséhez szükséges a 

képviselőtestület döntése.  

Mindezek alapján az új közterületi térfigyelő kamera kihelyezésének jóváhagyására irányuló 

határozati javaslatot az alábbiak szerint terjesztem elő.  

  

 

Sátoraljaújhely, 2021. április 21.  

  

 

                                                                                       Szamosvölgyi Péter sk.  

         polgármester 



Határozati javaslat: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2021. (IV. ) határozata 

közterületi térfigyelő kamera kihelyezéséről  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a 

Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hoztam: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7 § 

(3) bekezdése alapján közterületi – K 51 sorszámú – forgatható térfigyelő kamera kihelyezését, illetve 

jövőbeni üzemeltetését a Sátoraljaújhely, Nefelejcs utca 1. szám alatti üzemeltetési ponton 

jóváhagyja.  

  

 

 

Melléklet a ……./2021. (IV……) határozathoz. 

 

 

Új kamerarendszer: 

Kamera 
sorszáma 

  Kamera helye:   

K01 Thököly utca Thököly utca 2. fix 

K02 Piac tér Esze Tamás u. 29. fix 

K03 Árpád utca - Kossuth Lajos kereszteződés Hősök tere 1. fix 

K04 Hősök tere - Zenélő szökőkút Hősök tere 1. fix 

K05 Hősök tere - Zenélő szökőkút Hősök tere 1. fix 

K06 József Attila utca, Paróchia épületén Széchenyi tér 10. fix 

K07 József Attila utca, Paróchia épületén Széchenyi tér 10. fix 

K08 Coop sorompó Széchenyi tér 5. fix 

K09  Sétáló utca   Széchenyi tér 1.  fix 

K10  Sétáló utca   Széchenyi tér 1.  fix 

K11 Sétáló utca  Sétáló utca fix 

K12 Borsos sétány lépcsősor Borsos sétány fix 

K13 Hajnal úti játszótér 
Polgármesteri Hivatal 

épülete 
fix 

K14 DM épülete Dózsa György utca 1. fix 

K15 DM épülete Dózsa György utca 1. fix 

K16 Dózsa György utca Múzeum épülete Dózsa György utca 11. fix 

K17 Dózsa György utca Múzeum épülete Dózsa György utca 11. fix 



K18 Színház köz Múzeum épülete Színház köz 5. fix 

K19 Rákóczi utca  - Kazinczy utca kereszteződés Táncsics tér 2. fix 

K20 Rákóczi utca  - Kazinczy utca kereszteződés Táncsics tér 2. fix 

K21 Rákóczi utca  - Kazinczy utca kereszteződés Táncsics tér 2. fix 

K22 Rákóczi utca Rákóczi utca 21. fix 

K23 Rákóczi utca - Vasvári utca körforgalom Rákóczi utca 27. fix 

K24 Városliget Városliget fix 

K25 
Elkerülő - Rákóczi utca - Köztársaság utca 

kereszteződés 
Köztársaság utca 6. 

fix 

K26 
Elkerülő - Rákóczi utca - Köztársaság utca 

kereszteződés 
fix 

K27 Városliget Városliget fix 

K28 Városliget műfüves pálya Városliget fix 

K29 Viola utca 
Rózsa - Viola utca 

kereszteződés 
fix 

K30 Nefelejcs utca - Rózsa utca kereszteződés Rózsa utca 6. fix 

K31 Kossuth tömb parkoló Kossuth tömb parkoló fix 

K32 Kossuth tömb parkoló Kossuth tömb parkoló fix 

K33 Hajnal utca 12. Hajnal utca 12. fix 

K34 
Árpád utca - Kisfaludy utca kereszteződés Árpád utca 47. 

fix 

K35 fix 

K36 Ipari Park 8 db Ipari Park területe fix 

K37 Rózsa - Viola utca kereszteződés   forgatható 

K38 700 éves tér   forgatható 

K39 Járóka - Meder utca kereszteződés   forgatható 

K40 Dobó - Jávor utca kereszteződés   forgatható 

K41 Rozmaring utca   forgatható 

K42 Coop Sorompó   forgatható 

K43 9 emeletes   forgatható 

K44 Jókai utca   forgatható 

K45 Kerek - Hunyadi utca kereszteződés   forgatható 

K46 Munkás utca   forgatható 

K47 Focipálya   forgatható 

K48 Pázsit- Rózsa utca kereszteződés   forgatható 

K49 Bihari utca   forgatható 

K50 Köztársaság - Meder utca   forgatható 

K51 Nefelejcs utca Nefelejcs utca 1.  forgatható 

 

 


