Oroszlány Város Polgármesterének
11/2020. számú határozata

Tárgy: Tájékoztató Oroszlány város közterületi térfigyelő kamerarendszerének 2019. évi működéséről, és
döntés a 2020. évi fejlesztésekről

Előkészítő:

Lóczi Krisztián közterület-felügyeleti osztály és ebrendészeti telep osztályvezető

Oroszlány Város Önkormányzata a város közbiztonságának javítása, a lakosság szubjektív
biztonságérzetének növelése, az épített környezet védelmének érdekében a városban telepített térfigyelő
kamerarendszer üzemeltetését, fejlesztését évről-évre lehetőségeihez mérten támogatja.
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a térfigyelő kamerarendszer fejlesztéséről szóló
109/2019. (VI.25.) Kt. határozat 2. pontjában elfogadott fejlesztési kivitelezések a tavalyi év végére
megvalósultak:
a)
b)
c)
d)

A Táncsics Mihály út – Pusztavámi utca kereszteződésében rendszám-azonosító kamera telepítése;
Dózsa György utca – Népekbarátsága utca kereszteződésében kamerapár telepítése;
Rákóczi Ferenc út – Takács Imre utca kereszteződésében kamerapár telepítése;
Táncsics Mihály út 31. szám alatti lakóépületen meglévő kamera áttelepítése a Táncsics Mihály út –
Fürst Sándor utca kereszteződésébe

A 2019. évben elvégzett fejlesztések viszonylag rövid időn belül igazolták, hogy sikerült elérni a
tavalyi évben kitűzött célokat, hiszen az új helyszíneken telepített kamerák által rögzített képek több esetben
nyújtottak már segítséget különböző eljárásokban. A közterület-felügyelők továbbra is a napi
szolgálatellátásuk során látnak el térfigyelő szolgálatot. A rendszer fejlesztésének arányában folyamatosan
emelkedik a felügyelet által kezdeményezett eljárások száma. A rögzített felvételek alapján a felügyelők a
2019-es évben 72 esetben kezdeményeztek szabálysértési eljárást, továbbá 36 esetben nyújtottak segítséget a
városi, ill. megyei rendőrkapitányságnak az általuk lefoglalt felvételekkel. 2019 év végén a városban történt
emberölés bűntett ügyében, a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányságnak a térfigyelő rendszer
által nyújtott segítséget főkapitány úr, Szent György emlékplakett adományozásával köszönte meg 3
felügyelőnek, továbbá kiemelte, hogy mekkora jelentősége volt a gyors felderítésben a térfigyelő kamerák
által rögzített, kiváló minőségű felvételeknek.
A tavalyi évben beszerzett vadkamera is a rendszer eleme, ami elsősorban külterületeken elkövetett
szabályszegések felderítésében nyújt segítséget. A közel egy éves tapasztalatok azt mutatják, hogy az eszköz
felszerelése ezeken a területeken sokszor nehézségekbe ütközik, ezért dolgozunk egy olyan műszaki
megoldás kidolgozásában, amellyel ezek a problémák kiküszöbölhetőek, viszont a mobilitás biztosítása
továbbra is megoldott maradjon.
Az önkormányzat sikeres „TOP-4.3.1.-16-KO1-2017-00001 – Lakhatási feltételek és a környezet állapotának
javítása Oroszlányban” pályázat keretein belül - figyelembe véve a pályázat beavatkozási akcióterületét –
teszek javaslatot térfigyelő kamerák telepítésére, amelyek szintén a már meglévő rendszer fejlesztését
támogatják. Ezek a telepítési helyszínek egybe esnek az önkormányzat azon törekvéseivel, amelyek az olyan
szabályszegések, szabálysértések kiszűrését célozzák meg, melyek ugyan nem érik el a bűncselekmények
szintjét, azonban jelentős mértékben befolyásolják a városlakók szubjektív biztonságérzetét, nyugalmát. Ha
csökkenteni tudják a közterületeink rendjét sértő magatartásokat (csendháborítás, illegális hulladékelhelyezés, közlekedési szabályok be nem tartása, rongálás, garázdaság, lopás), akkor csökkenhetnek a
városüzemeltetési kiadások is.
A rendszer jelenleg összesen 36 telepítési helyszínen 58 kameraképet jelenít meg a térfigyelő központban,
amelyből 4 rendszám-azonosító, 11 vezérelhető, valamint 43 fix kamerából tevődik össze:
ssz.

Kamera telepítési helye

Kamera
üzemmódja

Polgármesteri Hivatal épületén (Rákóczi Ferenc út 78.)
Polgármesteri Hivatal épületén (Rákóczi Ferenc út 78.)

Forgatható

2
3

Rákóczi Ferenc út – Alkotmány úti körforgalom – oszlopon

Forgatható

4

Fix

7

Oroszlányi Közösségi Szintér és Könyvtár épületén (I.)
Oroszlányi Közösségi Szintér és Könyvtár épületén (II.)
Oroszlányi Közösségi Szintér és Könyvtár épületén (III.)
Rákóczi Ferenc út 78. sz. mellett (1db)

8

Rákóczi Ferenc út – Haraszthegyi utca kereszteződése

Fix

9

Népekbarátsága u. 24-26. számú épületen

Forgatható

10

Táncsics udvar 1. számú épületen

Forgatható

11

Környei út kivezető szakasz – oszlopon (2 db)
Kecskédi utca kivezető szakasz – oszlopon (2 db)
Bokodi út kivezető szakasz – oszlopon (2 db)

1

5
6

12
13

Fix

Fix
Fix
Fix

Fix
Fix
Fix

Kamera által megfigyelt közterület
Polgármesteri Hivatal mögötti parkoló, Szent Borbála tér
Polgármesteri Hivatal előtti gyalogosátkelő környezete
Körforgalom környezete (Alkotmány út – Rákóczi Ferenc út – Dózsa
György u.)
Szent Borbála tér környezete
Szabadtéri színpad környezete
Városi uszoda előtti parkoló környezete
Szent Borbála tér környezete
Rákóczi Ferenc út – Haraszthegyi utca kereszteződése, Rákóczi tér
környezete
„Tüzépi” garázstelep, Malom-tó és a Népekbarátsága u. környezete,
Rákóczi Ferenc út – Táncsics Mihály út kereszteződése és Táncsics
udvar környezete
Városból ki-, bevezető közlekedési sáv (8143. sz. országos közút)
Városból ki-, bevezető közlekedési sáv (8155. sz. országos közút)
Városból ki-, bevezető közlekedési sáv (8143. sz. országos közút)

2

Fix,
Forgatható

Fürst Sándor és Gönczi Ferenc utcák környezete

Forgatható

17

Fürst Sándor utca – Gönczi Ferenc utca kereszteződése –
oszlopon (2 db)
Táncsics Mihály út – Fürst Sándor u. kereszteződése
Petőfi udvar 1-2. számú épületen
Népekbarátsága u. 31. számú épületen

18

Szolgáltató Városközpont épületén (Fürst Sándor utca 29.)

Forgatható

19

Fürst Sándor u. 31-33. szám alatti épületen

Forgatható

20

Fürst Sándor u. 9. szám alatti épületen

Forgatható

Táncsics Mihály út – Fürst Sándor utca kereszteződés környezete
Petőfi udvar 1-2. és 6-7. számok közötti közterület
Népekbarátsága u. 24. és 41. sz. környezete
Szolgáltató Városközpont parkolója és környezete (Gárdonyi Géza
utca környezete)
Fürst Sándor utca 12-50. közötti közterületek környezete
Fürst Sándor utca 1-10. közötti, Petőfi Sándor utcai közterületek
(Városkapu környezete)

14
15
16

29

Városi Temető előtti közúti szakasz I-IV. (Csákvári utca) –
oszlopokon (4 db)
„Tüzépi” garázstelep I. (mobil)
„Tüzépi” garázstelep II. (mobil)
Mindszenti utcai („Osztályozói”) garázstelep I. (mobil)
Mindszenti utcai („Osztályozói”) garázstelep II. (mobil)
Takács Imre utcai garázstelep
Haraszt-hegy, Víztorony – oszlopokon (3 db)
Dózsa György utca – Zichy Mihály utca kereszteződésében
(2db)
Alkotmány út – Kossuth Lajos utca kereszteződésében (2db)

30

Szeptember 6. utcai garázstelep környezetében (1db)

21
22
23
24
25
26
27
28

35

Karinthy Frigyes utca – Móriczi Zsigmond utca
kereszteződésében (2db)
Táncsics Mihály út – Pusztavámi utca kereszteződése (2db)
Dózsa György utca – Népekbarátsága utca
kereszteződésében (2db)
Rákóczi Ferenc út – Takács Imre utca kereszteződésében
(2db)
Hunyadi Mátyás általános iskola épületén (2 db)

36

Oroszlányi Bölcsőde területén (3db)

31
32
33
34

Fix
Fix

Fix

Városi Temető előtti parkoló, főbejárat környezete

Fix

Garázstelepnél lévő hulladékgyűjtő konténer (I.) környezete
Garázstelepnél lévő hulladékgyűjtő konténer (II.) környezete
Garázstelepnél lévő hulladékgyűjtő konténer (I.) környezete
Garázstelepnél lévő hulladékgyűjtő konténer (II.) környezete
Garázstelep környezete
A Víztorony környezete
Dózsa Gy. u. – Zichy M. utca kereszteződése, Dózsa Gy. u. – Kecskédi
u. kereszteződése
Alkotmány út – Kossuth Lajos utca kereszteződése
Szeptember 6. u. – Kubicza M. u. kereszteződése, Garázstelep
környezete

Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix

Karinthy Frigyes utca – Móriczi Zsigmond utca kereszteződése

Fix

Városból ki-, bevezető közlekedési sáv (8143. sz. országos közút)
Dózsa György utca – Népekbarátsága utca kereszteződésének
környezete

Fix
Fix

Rákóczi Ferenc út – Takács Imre utca kereszteződésének környezete

Fix

Sportudvar területe
Bölcsőde bejárat, parkoló, Népekbarátsága utca – Havasi Márton
utca kereszteződése

Fix

A térfigyelő kamerák legfőbb jellemzője az objektivitása, hiszen, amit a kamera „lát”, azt egyértelműen
rögzíti is, és ezek a felvételek segítik a különböző hatóságok munkáját, általuk pedig javul a közbiztonság.
A lakossági bejelentéseket, a rendőrök ill., a közterület-felügyelők járőrözéseinek alkalmával tapasztaltak
alapján teszünk javaslatot a rendszer további fejlesztésére. Oroszlány Város Önkormányzatának képviselőtestülete a 2020. évi költségvetésében bruttó 6.350 E Ft-ot irányzott elő a térfigyelő kamerarendszer
bővítésére. Figyelembe véve a korábban kifejtett szempontokat, az idei évben a kamerarendszert érintő
fejlesztésekre az alábbiak szerint teszek javaslatot:
a) A térfigyelő rendszer elavult eszközeinek korszerűsítése, kameraképek kezelését biztosító kliensgép
beszerzése;
b) A Népekbarátsága u. 31. sz. alatti épületen meglévő kamera áttelepítése az épület előtti térre;
c) A városi temető előtti meglévő 4 kamerából 2 kamera áttelepítése: Majki utca – Takács Imre utca
kereszteződésébe, valamint a temető – Káposztás dűlő felöli oldalára;
TOP-4.3.1.-16-KO1-2017-00001 pályázat keretein belül:
d) Fürst Sándor utca – Bánki Donát utca kereszteződésében kamerapár telepítése;
e) Német dűlőben, Nyíres dűlőben kamerapárok telepítése;
f) Szeptember 6. utcai játszótér környezetének megfigyelésére kamerapár telepítése.
A térfigyelő rendszer fejlesztésével a Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott közfeladatát – „17. a település
közbiztonságában való közreműködés” - a lakosság védelme érdekében egyre magasabb színvonalon tudja
ellátni.
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A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva az alábbi
határozatot hozom:
Oroszlány Város Polgármesterének
11/2020. (III.24.) számú határozata
Oroszlány város közterületi térfigyelő kamerarendszerének 2020. évi fejlesztéséről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva az alábbi
határozatot hozom:
1. Elfogadom az Oroszlány város területén működő térfigyelő kamerarendszer 2019. évi fejlesztéséről szóló
tájékoztatót.
2. Jóváhagyom Oroszlány város térfigyelő kamerarendszerének fejlesztését, térfigyelő kamerák telepítését
az alábbi közterületeken:
a) A térfigyelő rendszer elavult eszközeinek korszerűsítése, kameraképek kezelését biztosító
kliensgép beszerzése;
b) A Népekbarátsága u. 31. sz. alatti épületen meglévő kamera áttelepítése az épület előtti térre;
c) A városi temető előtti meglévő 4 kamerából 2 kamera áttelepítése: Majki utca – Takács Imre
utca kereszteződésébe, valamint a temető – Káposztás dűlő felöli oldalára;
TOP-4.3.1.-16-KO1-2017-00001 pályázat keretein belül:
d) Fürst Sándor utca – Bánki Donát utca kereszteződésében kamerapár telepítése;
e) Német dűlőben, Nyíres dűlőben kamerapárok telepítése;
f) Szeptember 6. utcai játszótér környezetének megfigyelésére kamerapár telepítése.
3. A térfigyelő kamerarendszer további fejlesztésének érdekében az Önkormányzat 2020. évi
költségvetésében e célra rendelkezésre álló forrás erejéig intézkedek a szükséges tervezési feladatok
megkezdéséről, a kivitelezési közbeszerzési eljárás előkészítéséről, lebonyolításáról, a kivitelezői
szerződés megkötéséről.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:
a határozat végrehajtásáért:

azonnal
Dr. File Beáta jegyző
Lazók Zoltán polgármester

Oroszlány, 2020. március 24.
Lazók Zoltán
polgármester
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