6. NAPIREND

Ügyiratszám: 1/284-4/2008.

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2008. május 13-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy:

Térfigyelő kamerák további működéséhez szükséges
önkormányzati döntés

Előterjesztő:

Ács János polgármester

Előkészítette:

Dr. Imre László Jegyző

Megtárgyalja:

Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Meghívott:

Dr. Scher József rendőr ezredes, Rendőrkapitány Úr

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete térfigyelő kamerák kihelyezéséről döntött
korábban a város legforgalmasabb, turisztikailag kiemelt területein:
- a Fő téren,
- a Deák Ferenc utcában, illetve
- a Malom-tó melletti területen.
Önkormányzatunk a rendőrséggel együttműködve az elmúlt években több bűnmegelőzési
pályázatot is benyújtott, amelyek részeként a 2005-2006-os években a régi analóg
kamerarendszer digitális, IP alapú rendszerrel került felújításra. A korszerűsítésre azért volt
szükség, mivel az analóg rendszer a pont-pont rendszerű mikro-összeköttetésre a vezeték
nélküli internet-szolgáltatók megjelenésével – a sugárzás okozta zavarok miatt – szinte
üzemképtelenné vált.
A fenti fejlesztés megvalósult, a térfigyelő kamerák kihelyezésre kerültek és a próbaüzem is
sikerrel zárult.
A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 42. §-a 2008. január 01-től módosult, amely
szakasz a képfelvétel és a hangfelvétel szabályait határozza meg. A hivatkozott jogszabály 42.
§ (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy képfelvevő szükségességéről, a képfelvevővel
megfigyelt közterület kijelöléséről a Rendőrség előterjesztésére az illetékes települési
önkormányzat dönt. A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal jogértelmezése
szerint a települési önkormányzatnak ezen döntését akkor is meg kell hoznia, amennyiben már
a jogszabály hatályba lépését megelőzően is működtetett térfigyelő kamera-rendszert. Erre
való tekintettel megkerestük a tapolcai Rendőrkapitányságot annak érdekében, hogy a
térfigyelő kamerákra vonatkozóan tegyék meg szakmai javaslatukat.

A Rendőrkapitányság szakmai javaslata (1. sz. melléklet) továbbra is szükségesnek tartja a
közrend és közbiztonság fenntartása, bűncselekmények és más jogsértések megelőzése
érdekében a térfigyelő kamera-rendszer további működtetését. A térfigyelő kamerák
kihelyezésének helyeinek elsősorban a belvárost határozta meg, a belvárosban is kiemelten a
Malomtó partját, a Deák Ferenc utca 7. szám alatti emeletes épület Deák Ferenc utcai
homlokzatát, a Fő téren a Szent-háromság szoboregyüttes megvilágító oszlopát. A jövőre
vonatkozóan a Rendőrség javasolja a város nagyobb forgalmú utcáinak térfigyelő kamerával
történő ellátását, így a Halápi úti, a Kossuth utcai, a Dózsa György úti, a Keszthelyi úti
körforgalmi csomópontokban, valamint a Sümegi út és a Május 1. út által határolt
kereszteződésekben.
Az elmúlt években gondot jelentett a térfigyelő kamera technikai működési problémáin túl a
rendszer tényleges működtetése. A tapolcai Rendőrkapitányság nem rendelkezett kellő
erőforrással ahhoz, hogy a térfigyelő kamera-rendszert működtesse. Erre való tekintettel - Dr.
Scher József rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos, rendőrkapitány egyetértésével megkerestük a Veszprém Megyei Rendőrkapitányságon Dr. Bolcsik Zoltán Rendőr
Dandártábornok Urat annak érdekében, hogy a tapolcai térfigyelő kamera rendszer
működtetéséhez nyújtson segítséget. Megkeresésünkre pozitív választ kaptunk a Veszprém
Megyei Rendőrfőkapitány Úrtól. Válaszában feltételként állította azt, hogy a rendőrségről
szóló 1994. évi XXXIV. törvény fent említett változása szerint a települési önkormányzat
hagyja jóvá a térfigyelő kamerák helyszíneit, illetve azok szükségességét.
Ugyancsak a fenti jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy a képfelvevő berendezés
elhelyezési és üzemeltetési költségeinek biztosítására az önkormányzat és az illetékes
rendőrkapitányság – a törvényben meghatározott keretek között – megállapodást kössön.
Tapolca Város Önkormányzata jelentős összegeket fordít közterületeinek parkosítására,
térburkolatainak javítására, bútorok kihelyezésére, illetve a zöldfelületek parkosítására.
Visszatérő problémánk, hogy közterületeinket vandál módon megrongálják, melyekkel
szemben gyakorlatilag tehetetlenek vagyunk. Emellett az utóbbi években – elsősorban a
turisztikai szezon ideje alatt – megszaporodtak közterületeinken az erőszakos cselekmények,
több esetben városunkba látogató vendégekkel szemben következtek be e szomorú
események. Ezek megelőzéséhez, illetve felderítéséhez jelentős segítséget nyújthat a
térfigyelő kamera-rendszer hatékony működtetése. Erre való tekintettel mindenképpen
javaslom, hogy a Rendőrkapitánysággal a térfigyelő kamera-rendszer működtetésére
vonatkozóan megállapodást kössünk. A kamerák üzemeltetési költségeit a költségvetésben
meghatározott „Tartalékok” (25. cím) terhére biztosítjuk.

Tisztelt Képviselő-testület !
Több éve folyó fejlesztésünk, illetve azon akaratunk, miszerint városunk közbiztonsága
javuljon, most érheti el célját azzal, hogy jóváhagyjuk a térfigyelő kamera-rendszer
működtetésének helyszíneit, szükségességét, illetve hozzájárulunk a térfigyelő kamerarendszer működtetéséhez.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést – a fenti indokokra való
tekintettel – támogatni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT
I.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 42. § (3)
bekezdésére figyelemmel Tapolca város alább felsorolt
közigazgatási területein szükségesnek tartja képfelvevő
rendszer kiépítését, illetve működtetését:
- a Malom-tó partján található Hotel Gabriella
épületén,
- a Deák Ferenc utca 7. szám alatti emeletes épület
Deák Ferenc utcai homlokzatán,
- a Fő téren a Szent-háromság szoboregyüttes
megvilágító oszlopán,
- a Halápi úti, Kossuth Lajos utcai, Dózsa György úti,
Keszthelyi úti körforgalmi csomópontokban, és
- a Sümegi út és a Május 1. út által határolt
kereszteződésekben.
Határidő: folyamatos
Felelős : polgármester
II.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete fontosnak
tartja, hogy Tapolca Város közrendjének, közbiztonságának
javítása érdekében a város területén kihelyezésre kerülő
térfigyelő kamera-rendszer üzemeltetési költségeinek
biztosítása érdekében a tapolcai Rendőrkapitánysággal
együttműködési megállapodást írjon alá. A feladat ellátásának
forrásaként a költségvetésben szereplő „Tartalékok”-at (25.
cím) határozza meg.
Felhatalmazza
Tapolca
Város
Polgármesterét
Rendőrkapitánysággal történő megállapodás aláírására.
Határidő: 2008. június 30.
Felelős: polgármester
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