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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az elmúlt év végén a Tapolcai Rendőrkapitányság támogatási kérelemmel fordult Tapolca 
Város Önkormányzatához.  
 
Tapolca 2009-ben a „Közterületi jogsértés visszaszorítása” címmel pályázatot nyert, mely 
keretében beszerzésre került egy rendszámfelismerő (Sigmoid Zsarucar) rendszer. Az eszközt 
az önkormányzat üzemeltetésre átadta a Tapolcai Rendőrkapitányság számára.  
A közel tíz év üzemeltetés alatt a rendőrség a polgárőrséggel való közös szolgálatteljesítés során 
szinte napi rendszerességgel használta a készüléket, melynek eredményeként jelentős 
mértékben kerültek kiszűrésre azon járművek, melyek valamilyen módon jogszabálysértést 
követtek el.  
  
Az évek előrehaladtával a rendszer teljesen elavult. Javítására nincs lehetőség, nem kapni hozzá 
alkatrészeket. A technika folyamatos fejlődése következtében a rendszer selejtezése vált 
esedékessé, ugyanakkor a jogsértések hatékonyabb és dinamikusabb kiszűrésének fenntartása 
érdekében indokolt egy, a mai kor követelményeinek megfelelő rendszer beszerzése. 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca város 2019. évi költségvetéséről, 
a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2019. (II.18.) önkormányzati 
rendeletének 4. melléklet Működési célú támogatások 23. Rendőrségnek támogatás 
rendszámfelismerő kamera vásárlásához jogcím terhére 400.000.- Ft vissza nem térítendő 
támogatást különített el e célra. 
 
A 4/2003. ORFK utasítás 85. pontja szerint: 
„A Rendőrség költségvetési szerve adományt csak a 
- „Biztonságos Magyarországért Közalapítványtól” (a továbbiakban: Közalapítvány), 
- az önkormányzatoktól, az önkormányzati társulásoktól, önkormányzati közalapítványoktól, 
- az 1994. január 1-je előtt alapított önkormányzati alapítványoktól, 
- nemzetközi (külföldi vagy magyar székhelyű, magyar és/vagy külföldi személyek által 
alapított) alapítványoktól, 
- külföldi rendvédelmi szervektől, valamint 
- nemzetközi megállapodás, egyezmény alapján külföldi kormányoktól, minisztériumoktól 
fogadhat el (BMGSZ 62. h) pont).” 
 



Fent idézett ORFK utasítás, valamint a támogatás nyújtásának módját érintő egyeztetés alapján 
a költségvetési forrás átadásáról szóló szerződés a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitánysággal 
kerül megkötésre a támogatás célhoz kötött – a tapolcai rendőrkapitányság részére 
rendszámfelismerő rendszer beszerzése - felhasználásának kikötésével.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.  
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
közrend és a közbiztonság javítása, a lakosság nyugalmának 
biztosítása, megóvása érdekében 400.000,- Ft, azaz 
Négyszázezer forint összegű támogatást nyújt a Veszprém 
Megyei Rendőr-főkapitányságnak, melyet kizárólag a 
Tapolcai Rendőrkapitányság munkáját hatékonyabbá tevő 
tárgyi eszköz beszerzésre – rendszámfelismerő rendszer – 
használhat fel. 

 
A támogatás forrása Tapolca város 2019. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 1/2019. (II.18.) önkormányzati rendelet 4. 
melléklet Működési célú támogatások 23. Rendőrségnek 
támogatás rendszámfelismerő kamera vásárlásához jogcíme.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz átadásához 
szükséges dokumentumok aláírására. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   polgármester 
 

 
 

 
 

Tapolca, 2019. március 18. 
 
 

          Dobó Zoltán 
          polgármester 
 
 
 

 
 


