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Tisztelt Képviselő-testület!
2014. esztendőben, a Várpalota szociális városrehabilitációja elnevezésű projekt során
Önkormányzatunk 4 db térfigyelő kamera, valamint a működtetéséhez szükséges
diszpécserközpont kiépítését valósította meg, majd 2015-ben - a Belügyminisztériumhoz
benyújtott és támogatott pályázatot követően - újabb 8 db térfigyelő kamera telepítésére
került sor.
Napjainkban egyre nagyobb az igény a közterületi térfigyelő kamerarendszer fejlesztése,
bővítése iránt. A térfigyelő rendszer működtetésének célja elsősorban a lakosság és a városba
látogatók szubjektív közbiztonságérzetének növelése, a Rendőrség bűnüldöző munkájának
segítése, a közterület általános rendjének biztosítása. A belváros éjjel és nappal történő
folyamatos megfigyelése kiemelt fontosságú, hiszen a szabálysértések és bűncselekmények
jelentős része ebben a „városrészben” valósul meg.
A kialakított kamerarendszer - a már meglévő rendszer működtetése során nyert
tapasztalatok alapján egyértelműn kijelenthető - jelentős mértékben megkönnyíti a
Rendőrség és a Közterület-felügyelet munkáját, együttműködését is. A kamerarendszer
üzemeltetése során megállapításra került az is, hogy a térfigyelő kameraképek esetében
elsődleges szerepe a rögzítésnek van, azok későbbi (pl.: bűncselekmény felderítése,
szabálysértési eljárás, stb.) felhasználása miatt. Városunkban a közterület-felügyelők látják
el azt a feladatot, hogy a kameraképeket figyeljék, a már rögzített felvételeket visszanézzék,
Rendőrség részére igény szerint átadják, a felvételeket jogszabály szerinti kezeljék. A
kamerák felvételeinek kezelése a Közterület-felügyelet diszpécserközpontjában a –
jogszabályok szerint – Közterület-felügyelet közreműködésével történik. A Várpalotai
Rendőrkapitánysággal történt egyeztetések során kijelölt, újabb helyszínek kameraképei is
ide futnak majd be.
Várpalota Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.23.)
önkormányzati rendeletében, a beruházások között - „Kamerarendszer kiépítéseközbiztonság növelése” soron – került nevesítésre a belvárosi térfigyelő-kamerarendszer
fejlesztése, mely költségvetési forrásból az alábbi helyszínek (közterületek) térfigyelő
kamerával történő megfigyelését tervezzük kiépíteni:
1. Kossuth utca és Fehérvári út kereszteződés
/8-as számú főközlekedési útról belváros irányába, valamint a Posta utcai parkoló (áruház,
üzletház) irányába tartó gépjárművek, gyalogosforgalom nyomon követése valamint a
kialakított gyalogátkelőhelyek megfigyelése./
2. Szabadság tér
/A belvárosi Faller Jenő SZKI Szakképző Iskola előtti közterület, buszmegálló és
önkormányzati ingatlan megfigyelése./
3. Szent István utca
/Nagy Gyula Galéria előtt gyalogátkelőhely, forgalmas járdaszakasz, étterem előtti szakasz
megfigyelése./
4. Szent István és Jókai utca kereszteződés
/Szent István és Jókai utca gépjárműforgalmának, a Szent István utcában található 2 db
(kialakított buszöböl nélküli) buszmegálló, a gyalogátkelők, a belvárosi gyalogosforgalom
megfigyelése./

5. Felsőinkám utca - Szent István utca kereszteződés
/Felsőinkám utca - Szent István utca kereszteződés, a Buszpályaudvartól a belváros
irányába haladó gyalogosforgalom, a Szent István utcán a 8-as számú főközlekedési útról
belváros irányába tartó, valamint a városból távozó gépjárművek megfigyelése./
6. Gárdonyi Géza utca
/A Városi Piaccsarnok, valamint az éjjel-nappal üzemelő üzletek előtti közterület
megfigyelése, Gárdonyi G. utcán a belváros irányába tartó (és a belvárosból a Gárdonyi G.
utcán keresztül távozó) gépjárművek és gyalogosforgalom megfigyelése./
7. Gárdonyi Géza utca
/Polgármesteri Hivatal mögött található,
forgalmának megfigyelése./

nagy forgalmú parkoló kimenő/bejövő

8. Mártírok utca (parkoló)
/Hivatal mögött található, nagy forgalmú parkoló, a TNGK bejárat és mosoda bejárat
megfigyelése./
9. Mártírok utca (belső járda)
/Mártírok utca (belső) járdaszakasz megfigyelése, Lurkó Kuckó Óvoda bejárat
megfigyelése./
10. Táncsics utca
/A Táncsics utca („üzletsor”) gyalogos
önkormányzati ingatlanok védelme./

és

gépjárműforgalmának

megfigyelése,

A közterületen a képfelvevők elhelyezésének és üzemeltetésének feltételeit a közterületfelügyeletről szóló törvény határozza meg az alábbiak szerint.
A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7. § (3)-(4) az alábbiak szerint
szabályozza a közterület-felügyelet részvételét és a rendőrséggel történő együttműködését a
közterületi térfigyelő kamerarendszer elhelyezését és üzemeltetését illetően:
„(3) A felügyelet közterületen, közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból, bárki számára
nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el, és felvételt készíthet. A képfelvevő
elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a felügyelet
előterjesztésére a képviselő-testület dönt.
(4) A képfelvevőt a felügyelet üzemelteti és kezeli. A felügyelet a képfelvevők elhelyezéséről
és a képfelvevők által megfigyelt közterületről tájékoztatja a rendőrséget, valamint ezeket az
adatokat a felügyeletet működtető önkormányzat polgármesteri hivatalának honlapján
közzéteszi.”
A törvényi rendelkezéseknek megfelelően Várpalota Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozati javaslat elfogadásával újabb bűnmegelőzési és bűnüldözési
szempontból kiemelten fontos területeket jelölhet ki a belvárosban. A fentiek alapján kérem
a T. Képviselő-testületet, hogy Várpalota város közigazgatási területén elhelyezett újabb
képfelvevők helyéről és a megfigyelt közterületek kijelöléséről szóló határozati javaslatot
hagyja jóvá.
Várpalota, 2016. március 16.
Talabér Márta
polgármester
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. március 31-i ülésén a következő
határozatot hozta:
………/2016. (III.31.) képviselő-testületi határozat:
1.) Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Javaslat a belváros
közterületein térfigyelő kamerák (képfelvevők) elhelyezésére, a megfigyelt közterület
kijelölésére” tárgyú előterjesztésben foglaltakat elfogadja és Várpalota város közterületen
elhelyezésre kerülő térfigyelő kamerák helyszínét az alábbiak szerint jelöli ki:
Helyszínek

Darabszám

1.

Kossuth Lajos utca és Fehérvári út kereszteződés

1

2.

Szabadság tér (keleti oldal)

1

3.

Szent István utca (Nagy Gyula Galéria)

1

4.

Szent István és Jókai utca kereszteződés

2

5.

Felsőinkám utca - Szent István utca kereszteződés

2

6.

Gárdonyi Géza utca (Városi Piaccsarnok előtti közterület)

1

7.

Gárdonyi Géza utca (Polgármesteri Hivatal mellett található parkoló)

1

8.

Mártírok utca (Polgármesteri Hivatal mellett található parkoló)

1

9.

Mártírok utca (belső járda)

2

10. Táncsics utca (üzletsor)

1

2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, gondoskodjon a képfelvevő rendszer működési
területén figyelemfelhívó jelzés elhelyezéséről, valamint a képfelvevők elhelyezéséről és a
képfelvevők által megfigyelt közterületekről szóló tájékoztatás polgármesteri hivatal
honlapján történő közzétételéről.
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