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Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

A Kecskeméti Rendőrkapitányság és a Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány között lezajlott 

szakmai egyeztetés alapján Kerti István városi kapitányságvezető úr a Kecskemét területén – a 

közalapítvány által - kiépítésre kerülő rendszámfelismerő kamerák helyszíneire az alábbi javaslatot 

tette. 

  

1. E5 sz. főútvonal Budapest felőli be- és kivezető szakasza, 

2. E5 sz. főútvonal Szeged felőli be- és kivezető szakasza, 

3. 441. sz. főútvonal Cegléd felőli be- és kivezető szakasza, 

4. 44. sz. főútvonal Békéscsaba be- és kivezető szakasza, 

5. 541. sz. főútvonal (Halasi úti hobbik bekötő út utáni) be- és kivezető szakasza, 

6. 52. sz. főútvonal Solt felőli be- és kivezető szakasza, 

7. Hetényi út (Sutus sor) be- és kivezető szakasza, 

8. Korhánközi út be- és kivezető szakasza, 

9. Kadafalvi út (HELIPORT környéke) be- és kivezető szakasza, 

10. Ladánybenei út - Belsőnyíri út csatlakozás, város felőli be- és kivezető szakasza, 

11. Mártírok útja, Juniperusz Panzió előtti be- és kivezető szakasza, 

12. Búzakalász út be- és kivezető szakasza, 

13. Kiskőrösi út be- és kivezető szakasza, 

14. Északi körút, Dunaföldvári út felőli be- és kivezető szakasza, 

15. Hetényegyháza, Kerekegyháza felőli be- és kivezető szakasza, 

16. III. Béla krt. - Nyíri út kereszteződése, Skorpió vendéglő felőli be- és kivezető szakasza. 

 

 

A kamerákkal a városba be- és abból kihaladó gépjárművek ellenőrizhetők. Kecskemét Megyei 

Jogú Város Önkormányzata Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.19.) 

önkormányzati rendeletének 2442122 számú előirányzata terhére 38.273.000,-Ft, összegű 

támogatást biztosított Kecskemét be- és kivezető fő útvonalainak rendszámfelismerő rendszerrel 

történő felszereléséhez (hardver- és szoftver beszerzések, teljes kiépítés, szerver háttér és adatviteli 

rendszer kialakítása).  

 

 



 

A várakozások szerint a beruházások nagymértékben növelik majd a lakosság biztonságérzetét és a 

megelőző, illetve felderítő rendőri munka eredményességét. 

 

 

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 42. § (3) bekezdése értelmében „(…)  a 

képfelvevő szükségességéről, a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a Rendőrség 

előterjesztésére az  illetékes települési önkormányzat dönt. (…)”, ezért kérem a Tisztelt Közgyűlést, 

hogy a fentiek alapján, a határozat-tervezet elfogadásával döntsön a rendszámfelismerő 

kamerarendszer kiépítéséről.  

 

 

 

 

Kecskemét, 2015. november 27.  

 

                   

Dr. Homoki Tamás 

                                   alpolgármester
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KIVONAT 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2015. december 17-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

……/2015. (XII. 17.) határozata 

Rendszámfelismerő kamerarendszer kiépítése 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Homoki Tamás alpolgármester 

20.362-18/2015. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

1) A közgyűlés úgy dönt, hogy a Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány által az alábbi 

helyszíneken épüljön ki rendszámfelismerő kamerarendszer:  

 

1. E5 sz. főútvonal Budapest felőli be- és kivezető szakasza, 

2. E5 sz. főútvonal Szeged felőli be- és kivezető szakasza, 

3. 441. sz. főútvonal Cegléd felőli be- és kivezető szakasza, 

4. 44. sz. főútvonal Békéscsaba be- és kivezető szakasza, 

5. 541. sz. főútvonal (Halasi úti hobbik bekötő út utáni) be- és kivezető szakasza, 

6. 52. sz. főútvonal Solt felőli be- és kivezető szakasza, 

7. Hetényi út (Sutus sor) be- és kivezető szakasza, 

8. Korhánközi út be- és kivezető szakasza, 

9. Kadafalvi út (HELIPORT környéke) be- és kivezető szakasza, 

10. Ladánybenei út - Belsőnyíri út csatlakozás, város felőli be- és kivezető szakasza, 

11. Mártírok útja, Juniperusz Panzió előtti be- és kivezető szakasza, 

12. Búzakalász út be- és kivezető szakasza, 

13. Kiskőrösi út be- és kivezető szakasza, 

14. Északi körút, Dunaföldvári út felőli be- és kivezető szakasza, 

15. Hetényegyháza, Kerekegyháza felőli be- és kivezető szakasza, 

16. III. Béla krt. - Nyíri út kereszteződése, Skorpió vendéglő felőli be- és kivezető 

szakasza. 

 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Homoki Tamás alpolgármester 

 

 


