A Modern Városok Program keretében a „SMART közvilágítási rendszer kialakítása Békéscsabán” című
projekt keretében rendelkezésre álló forrásból az alábbiak szerint kerülnek elhelyezésre a térfigyelő
kamerák:
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Kamera elhelyezése
Batsányi
utca
–
Kolozsvári
utca
kereszteződés, Kolozsvári utca 24/2. szám
előtt (Posta előtt)
Kolozsvári utca 24/1 szám alatt található
Jézus Szíve templom előtt
Lencsési Általános Iskola főbejáratánál a
Fövenyes utca 1/a. számú ingatlan sarkánál

Megfigyelt közterület
Kolozsvári utca, Batsányi utcai parkolók,
Batsányi utcai üzletsor, jaminai orvosi
rendelő főbejárata előtt található közterület
Batsányi utcai üzletsor mögötti játszótér,
Kolozsvári utca
Fövenyes utca, Lencsési út 15. és a Fövenyes
utca 4. számú épület között található
névtelen utca és a Lencsési Általános Iskola
főbejárata előtti közterület
Szabó Pál tér 1-4. szám alatti lakótömb és a Fövenyes utca és a Szabó Pál tér által határolt
Lencsési Általános Iskola közötti közparkban közterületen található játszótér
található játszótér végében
Szabó Pál tér 1-4. szám alatti lakótömb és Fövenyes utca és a Szabó Pál tér által határolt
Lencsési Általános Iskola közötti közparkban közterületen található közpark, játszótér,
található fittnesz park végében
fittnesz park, valamint a Fövenyes utca 3. és
5. szám között található bekötőút
Trefort utca – Őr utca kereszteződés a Trefort utca, Vásárcsarnok előtti terület, a
Trefort utca 2. szám felöli oldalában.
Vásárcsarnok és a Rózsakert között található
3395/1 hrsz.-ú névtelen utca és az Őr utca
Szabó Dezső utca 4. számú épület előtt Vásárcsarnok előtti terület, Szabó Dezső
(Rózsakert)
utca, a Vásárcsarnok és a Rózsakert között
található 3395/1 hrsz.-ú névtelen utca és a
Gazdabolt valamint az Andrássy út 51. számú
épület között található 3428/15 hrsz.-ú
névtelen utca
Lencsési út 13. orvosi rendelő előtt
Lencsési út, Kaszáló köz valamint az orvosi
rendelő előtti közterület
Lencsési út 19. számú épület sarkánál Lencsési út, a Lencsési út 17. számú és
található kereszteződés
Lencsési út 19. számú épületek közötti
névtelen utca, a Lencsési út 24. és a Lencsési
út 26/1. számú üzletsor között található
névtelen utca
Andrássy út 3. szám előtt
Andrássy út a Jókai Színház és az Univerzál
Áruház előtti közterülete
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1. Batsányi utca – Kolozsvári utca kereszteződés (Posta felől)
2. Kolozsvári utca, Jézus Szíve templom előtt

3. Lencsési Általános Iskola Fövenyes utcai főbejárata előtt

4-5. Szabó Pál tér 1-4. szám alatti lakótömb és a Lencsési Általános Iskola közötti közpark (2 db)
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6. Trefort utca – Őr utca kereszteződés
7. Szabó Dezső utca (Piaccsarnok és Rózsakert között)

8. Lencsési út 13. orvosi rendelő előtt
9. Lencsési út 19. sarok

10. Andrássy út 3. előtt
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