TÁJÉKOZTATÓ TÉRFIGYELŐ KAMERA RENDSZER LÉTESÍTÉSÉRŐL
PARÁD
NAGYKÖZSÉGBEN

Parád Nagyközség Önkormányzata közterületi térfigyelő kamerarendszert
létesített Parád közigazgatási területén.
A kamera rendszer jelenleg 5 db kamerából áll.
A térfigyelő rendszer működtetésének célja az itt élők illetve a településre
látogatók biztonság érzetének javítása, a rendőrség bűnmegelőző, bűnüldöző,
és felderítő munkájának segítése.
A közterület‐felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. Törvény előírja, hogy a
közterületi kamerák elhelyezéséről, a kamerák által megfigyelt területről az
önkormányzat honlapján köteles tájékoztatást adni.
Ennek megfelelően az alábbiak szerint tájékoztatjuk a Tisztelt érintetteket a
jelenleg működő és a rendőrség illetékes szervei által üzemeltetett kamerák
helyszíneiről:
Térfigyelő kamera helye

Megfigyelt terület

Kossuth L. u. 1.
Pékség nyugati és déli
telek határának
találkozási pontjánál
lévő oszlop

24. számú főút
Parádsasvár felé
kivezető szakasza

Kékesi út – Hársa út
csatlakozásánál lévő
oszlop

Kékesi út település
központba bevezető
szakasza

Parádóhutára vezető
Dobra‐ Mohos Széchenyi
állami közút belterületre
út csatlakozási pontja, a
bevezető szakaszán az
településrészre
autóbusz megállóval
közlekedő
szemben lévő oszlop

GPS koordináta
„y”
koordináta:
722217.047
„x”
Koordináta:
287130.092
499/4 hrsz
„y”
Koordináta:
723422.272
„x”
Koordináta:
286827.723
727/1hrsz
„y”
Koordináta:
722862.035
„x”
Koordináta:
285404.764
1393 hrsz

Sziget út – Rákóczi út ‐
Bodonyba vezető bekötő Sziget út Rákóczi utca és
út csomópontjában a
a Bodony község felé
Tarna patak partján
vezető közút forgalma
elhelyezett oszlop

Parád temető bejárat
jobb oldala melletti
oszlop

Temető bejárat
(kommunális hulladék
elhelyezők kiszűrése)

Parádfürdő –Ilona völgyi
elágazással szemben 498
hrsz‐ú terület 24‐es út
melletti részén lévő
oszlop

24. számú főút Recsk
felé kivezető szakasza

„y”
Koordináta:
723147.621
„x”
Koordináta:
287246.906
85/1 hrsz
„y”
Koordináta:
723161.261
„x”
Koordináta:
287376.972
1530/2 hrsz
„y”
koordináta:
725954.269
„x”
Koordináta:
287297.952
496 hrsz

Parád Nagyközség Önkormányzata a területileg illetékes Rendőrkapitányság
vezetésével történt előzetes egyeztetés alapján 2015. november 18‐i ülésén
döntött a kamera rendszer telepítéséről, ami (300 ezer + 100 ezer + 1,6 millió)
összesen 2 millió forintból valósult meg.
A kamerák telepítését, üzembe helyezését a parádi székhelyű FONITON Bt.
végezte.
Ehhez ingyenes lakossági felajánlásként 4 db betongyámot kaptunk.
A kamerák jelenleg sziget üzemmódban működnek leolvasásuk a kamerák
közelében, hordozható infokommunikációs eszközzel történhet, amelyhez a
rendőrség szakemberei rendelkeznek hozzáférési kóddal.
Parád, 2016. március 4.

Mudriczki József
polgármester

