
Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2012. szeptember 27. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből:

IX-259/3440/2012. sz. határozat

Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város területén működő közterületi térfelügyeleti kamerás 
rendszer megfigyelési pontjainak bővítése

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc Megyei Jogú 
Város  területén  működő  közterületi  térfelügyeleti  kamerás  rendszer  megfigyelési 
pontjainak  bővítésére”  tárgykörben  készített  előterjesztésben  foglaltakat,  és  az  alábbi 
határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy Miskolc város belvárosában 
és  közvetlen  környezetében,  az  alábbi  helyszínekre,  az  1.  sz.  melléklet  szerinti  előzetes 
költségbecsléseknek megfelelően, a  2012.  évi költségvetésben jóváhagyott  választókerületi 
feladatokkal  összefüggő  keretösszeg  terhére  közterületi  térfelügyeleti  kamerák  kerüljenek 
felszerelésre. 

a.)   Bajcsy Zsilinszky Endre út-Baross Gábor út kereszteződés (0404 jelű MVK oszlopra) 
– 1 db 360°- ban körbeforgatható, mozgatható kamera

b.)  Bajcsy Zsilinszky Endre úti katolikus templommal szemben (0607 jelű MVK 
oszlopra) - 1 db 360°- ban körbeforgatható, mozgatható kamera

c.)  Hadirokkantak útja-Gizella utca kereszteződés (fa oszlop) - 1 db 360°- ban 
körbeforgatható, mozgatható kamera + átjátszó (Andrássy Gyula Szakközépiskola 
homlokzat)

d.) Görgey Artúr utca, a Herman Ottó Múzeum oldalán, az Országzászlóval átellenben 
(vas közvilágítási kandeláberen) - 1 db 360°- ban körbeforgatható, mozgatható kamera

e.) Deák tér; Palóczy László utca 17. előtt (beton kandeláberre) – 1 db 360°- ban 
körbeforgatható, mozgatható kamera + átjátszó (Református templom)

f.)  Jókai Mór utca, orvosi rendelő sarka – 1 db 360°- ban körbeforgatható, mozgatható 
kamera + átjátszó (környező 10 emeletes társasházak egyikén)

g.) 20 emeletes bérház tetejére - átjátszó adó ( a későbbiekben, a rendszer további 
bővítéseként, a Szentpéteri kapu területén felszerelendő térfigyelő kamerák jeleinek 
átviteléhez szükséges egység)

2. A közgyűlés egyetért azzal, hogy a rendszer bővítésének éves becsült üzemeltetési költsége 
az adott év szerinti térfigyelő üzemeltetési díj tételsor terhére történjen.

3. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a létesítéshez szükséges szerződések aláírására.



Felelős:                          Polgármester

Végrehajtásért felelős:  Főépítészi Főosztály, Beruházási és-Városüzemeltetési Osztály

Határidő:                        azonnal
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