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Kerepes Város Önkormányzata 16 darab térfigyelő kamera kihelyezésével biztosítja a település 

egészére kiterjedő Közterületi Térfigyelő Rendszer kialakítását.  

 

A térfigyelő kamerák a településre bevezető utak mentén, a HÉV megállók környezetében, 

nagyobb útkereszteződések, nagyobb forgalmú helyek, valamint a közbiztonság szempontjából 

kritikus helyszíneken kerültek látható módon kihelyezésre.  

 

A kamerák az ELMÜ Hálózati Kft tulajdonában lévő kisfeszültségű hálózati oszlopokon 

vannak elhelyezve.  

 

Cím:                Látószög: 

1./ Mogyoródi út – Temető felé A kamera elhelyezésére szolgáló 

oszloptól számított 15 m távolságtól 

kezdődően 55m x 30m x 50m nagyságú 

terület  

 

2./  Mogyoródi út – kereszteződés felé  A kamera elhelyezésére szolgáló 

oszloptól számított 15 m távolságtól 

kezdődően 25m x 30m x 25m nagyságú 

terület  

 

3./ Sportpálya A kamera elhelyezésére szolgáló 

oszloptól számított 25 m távolságtól 

kezdődően 45m x 50m x 20m nagyságú 

terület    

            

4./ Szabadság út – Holland utca kereszteződése  

     Lila ABC (zebra felé) A kamera elhelyezésére szolgáló   

oszloptól számított 10 m távolságtól 

kezdődően 10m x 10m x 20m nagyságú 

terület 

                          

5./ Patkó  A kamera elhelyezésére szolgáló   

oszloptól számított 10 m távolságtól 

kezdődően 35m x 20m x 35m nagyságú 

terület 

  

6./ Szilas utca (sarki oszlop) A kamera elhelyezésére szolgáló   

oszloptól számított 10 m távolságtól 

kezdődően 25m x 25m x 20m nagyságú 

terület 

 

7./ Szilas utca (utcában lévő oszlop) A kamera elhelyezésére szolgáló   

oszloptól számított 10 m távolságtól 

kezdődően 10m x 20m x 20m nagyságú 

terület 

 



8./ Szilas utca – Gyár utca kereszteződése Szilas utca-Gyár utca kereszteződése 

   

9./ Vasút utca – Szőlő dűlő  A kamera elhelyezésére szolgáló   

oszloptól számított 15 m távolságtól 

kezdődően 10m x 20m x 10m nagyságú 

terület 

 

10./ Állomás utca – játszótér felé A kamera elhelyezésére szolgáló   

oszloptól számított 10 m távolságtól 

kezdődően 20m x 20m x 20m nagyságú 

terület 

 

11./ Állomás utca – parkoló felé A kamera elhelyezésére szolgáló   

oszloptól számított 10 m távolságtól 

kezdődően 10m x 10m x 10m nagyságú 

terület 

 

12./ József Attila utca – busz forduló A kamera elhelyezésére szolgáló   

oszloptól számított 10 m távolságtól 

kezdődően 20m x 20m x 20m nagyságú 

terület 

 

13./ Állomás utca – HÉV gyalogos feljáró felé A kamera elhelyezésére szolgáló   

oszloptól számított 15 m távolságtól 

kezdődően 10m x 15m x 15m nagyságú 

terület 

 

14./ Hegy utca – Szőlő utca sarok A kamera elhelyezésére szolgáló   

oszloptól számított 10 m távolságtól 

kezdődően 30m x 10m x 30m nagyságú 

terület 

 

15./ Hegy utca A kamera elhelyezésére szolgáló   

oszloptól számított 10 m távolságtól 

kezdődően 25m x 20m x 30m nagyságú 

terület 

 

16./ Szabadság út – Holland utca (Holland u. felé) A kamera elhelyezésére szolgáló   

oszloptól számított 10 m távolságtól 

kezdődően 20m x 20m x 25m nagyságú 

terület 

 

Az önkormányzat a térfigyelő rendszer működtetéséről a lakosságot, a településre érkező, 

azon áthaladó személyeket figyelemfelhívó táblák kihelyezésével és a www.kerepes.hu 

honlapon történő közzététellel tájékoztatja. 


