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E L ŐT E R J E S Z T É S 
 

Tárgy: Tájékoztató a térfigyelő kamerarendszer működéséről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Ismeretes, hogy 2008. július 1-jén avatták fel Budakalászon a térfigyelő-
rendszert, amely mintegy 25 millió forintos bekerülési főösszegével jelentős 
közbiztonsági fejlesztésnek minősül. A rendszer kiépítésének célja a községben 
a bűnözés megelőzésének, visszaszorításának megteremtése volt, ennek 
érdekében a térfigyelő-rendszer működtetésének fedezetét az Önkormányzat 
éves költségvetésében a feladatot a Faluház Kht.-tól átvevő Polgármesteri 
Hivatalnál betervezi. 

Az elmúlt évben a kamerarendszer kapcsán adott tájékoztatásom nyomán olyan 
képviselői észrevételeket kaptam, amelyek szerint indokolt a kamerákat 
működtető rendőrök részéről folyamatos visszajelzés tevékenységüket illetően. 
2009. márciusától kezdődően minden rendőr, aki a kamera-fejállomáson 
szolgálatot teljesít, munkanaplót vezet, amelyben jelzi, mennyi feljelentés, 
intézkedés született tevékenysége nyomán. Ezek a munkalapok a Polgármesteri 
Kabinetirodában elérhetőek. 
 
Az elmúlt évben kamerafelvételek alapján főként a nem megfelelő helyen 
történő parkolás miatt indult számos eljárás. A városban előfordult emberölés, 
illetve a helyi ékszerbolt közelmúltbeli kirablása kapcsán egyelőre nem 
rendelkezünk a kamerák által észlelhető információkkal.  
 
A rendszer működtetése alapvetően preventív jellegű, fejlesztése indokolt. 
Főképp az esti felvételek megbízhatóságán kell javítani. Jelenleg délután 16.00 
óra és éjfél között van rendőr közreműködő a fejállomáson, a kamerák nappali 
felvételeit konkrét bűncselekmények elkövetése esetén nézik vissza. A 
felvételeket archiválják.   
 
A tavalyi évben több környékbeli önkormányzat vezetője is érdeklődött a 
kamerarendszerhez való csatlakozás lehetőségeiről. Ezek a kezdeményezések 
azonban nem vezettek konkrét megállapodásokhoz. Kistérségi szinten is 
felvetettem, hogy a kamerák kapcsán csatlakozzanak a kistérség települései a 
budakalászi rendszerhez, ám ez nem vezetett eredményre. Egyetértettünk a 
kistérség polgármestereivel abban, hogy a kamerarendszer nagyon hasznos, de 
csak akkor érhetünk vele célt, ha van olyan vonuló szolgálat, amelyik reagál a 
kamera által észlelt cselekményekre. Kistérségi szinten ennek költségei 
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kigazdálkodhatóak lennének, több település összefogásával. A tavalyi évben egy 
magáncégtől jött olyan kezdeményezés, amelyik az ún. objektív felelősség 
alapján kiszabható bírságokból befolyó összegek terhére egy folyamatos 
őrszolgálat biztosítását vállalta, ám a költségek havonta több millió forintos 
tételt jelentettek volna.  
 
Figyelemmel arra, hogy a közbiztonság megteremtése alapvetően állami feladat, 
úgy ítélem meg, hogy célszerű felvenni a kapcsolatot a szentendrei 
Rendőrkapitánysággal annak érdekében, hogy onnan kísérjék figyelemmel a 
kamerák által észlelhető cselekményeket.  
 
A nemrég beadott, településközpont-rehabilitációra irányuló pályázat elemei 
közé is beillesztettünk egy bővítést előirányzó költségelemet. Amennyiben a 
pályázaton nyer az Önkormányzat, legalább 7-8 új helyszínen védheti kamera a 
település értékeit.  
 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő. 
 

Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a térfigyelő-
kamerarendszer működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. A Képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezze a kamera-rendszer 
Szentendrei Rendőrkapitányság általi tovább üzemeltetését. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2010. márciusi rendes ülés    
 

 
 
Budakalász, 2010. február 8. 
 

Parlagi Endre 
Polgármester 

 
 


