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Tisztelt Képviselő-testület! 

   A bűncselekmények és szabálysértések megelőzése, visszaszorítása, felderítése, illetve a 

bűncselekmények elkövetésével okozott károk minél nagyobb arányú megtérülésének biztosítása 

érdekében indokoltnak látszik térfigyelő kamerarendszer kiépítése, melyet Városunkban a Kistérségi 

Társulás saját szélessávú optikai hálózatán saját bevételeiből valósít meg. 

 

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény értelmében: 

 

„42 §. (2) A rendőrség közterületen, ahol az közbiztonsági, bűnmegelőzési, illetve bűnüldözési célból 

igazolhatóan szükséges, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el és 

felvételt készíthet. 

(3) A (2) bekezdés alapján elhelyezésre kerülő képfelvevő szükségességéről, a képfelvevővel 

megfigyelt közterület kijelöléséről a rendőrség előterjesztésére az illetékes települési önkormányzat dönt. 

A képfelvevő elhelyezési és üzemeltetési költségeinek biztosítására az önkormányzat és az illetékes 

rendőrkapitányság az e törvényben meghatározott keretek között megállapodást köthet. A rendőrség a 

képfelvevők elhelyezésére, a megfigyelt területre vonatkozó adatokat a központi szerv honlapján 

közzéteszi.” 

 

A rendőrség előterjesztése alapján Békés Város Önkormányzata elkészítette javaslatát a kamerák 

elhelyezésére a város bűnügyi tapasztalatait is figyelembe véve.  

 

Helyi hálózat és kamerák: 

1. Jantyik Mátyás Múzeum Széchenyi tér felőli homlokzata (Békés, Széchenyi tér 6). A kamera 

UTP kábelen keresztül csatlakozik az épületben lévő optikai szekrényhez. Védett terület a Múzeum 

közi gyalogátkelőhely és környéke. 

2. Jantyik Mátyás Múzeum, Múzeum köz felőli homlokzata (Békés, Széchenyi tér 6). A kamera 

UTP kábelen keresztül csatlakozik az épületben lévő optikai szekrényhez. Védett terület a Múzeum 

tér. 

3. Békési Galéria Széchenyi tér felőli homlokzata (Békés, Széchenyi tér 4). A kamera UTP kábelen 

keresztül csatlakozik az épületben lévő optikai szekrényhez. Védett terület a Posta előtti parkoló. 

4. A K&H Bank homlokzatán (Kossuth u. 3.). A kamera mikrohullámú egységen csatlakozik az 

átjátszóhoz. Védett terület a Kossuth 1 előtti parkoló, Kossuth 2. előtti gyalogátkelőhely. 

5. Jantyik utcai butik Játszótér felőli homlokzatán. A kamera mikrohullámú egységen csatlakozik 

az átjátszóhoz. Védett terület a játszótér és a butikok mögötti tér. 

6. Kecskeméti Gábor Kulturális Központ tornyára a Jantyik utca felőli homlokzata. A kamera UTP 

kábelen keresztül csatlakozik az épületben lévő optikai szekrényhez. Védett terület a városi grund. 

7. József Attila utca Csók hídnál lévő területe. A kamera mikrohullámú egységen csatlakozik az 

átjátszóhoz. Védett terület a híd, Múzeum köz, Piac. 

8. Buszpályaudvaránál lévő Garázssoron elhelyezett tetőtartó. A kamera mikrohullámú egységen 

csatlakozik az átjátszóhoz. Védett terület az autóbusz pályaudvar és környéke. 



9. A Polgármesteri Hivatal belső udvara, a Műszaki osztály bejáratánál lévő épület homlokzat. A 

kamera UTP kábelen keresztül csatlakozik az épületben lévő optikai szekrényhez. Védett terület a 

hivatal területe. 

 

Békés Város Önkormányzata vállalja az üzemeltetés során felmerült, és az Önkormányzat 

kizárólagos tulajdonában lévő ingatlanokat érintő villamos energia költségek megfizetését, minden más 

üzemeltetési és fenntartási költséget a Kistérségi Társulás saját bevételeiből köteles megtéríteni, 

finanszírozni.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

1) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Békés Város közbiztonsági helyzetének 

javítása, a bűncselekmények és a szabálysértések megelőzése, visszaszorítása és felderítése 

érdekében, valamint a bűncselekmények elkövetésével okozott károk minél nagyobb arányú 

megtérülésének biztosítása céljából térfigyelő kamerarendszer kiépítésének szükségességéről dönt. 

2) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a rendőrség előterjesztése alapján a következő 

épületeket, illetve közterületeket jelöli ki a térfigyelő kamerák elhelyezésére: 

- Jantyik Mátyás Múzeum Széchenyi tér felőli homlokzata (Békés, Széchenyi tér 6) 

- Jantyik Mátyás Múzeum, Múzeum köz felőli homlokzata (Békés, Széchenyi tér 6) 

- Békési Galéria Széchenyi tér felőli homlokzata (Békés, Széchenyi tér 4) 

- A K&H Bank homlokzata (Kossuth u. 3.) 

- Jantyik utcai butik Játszótér felőli homlokzata 

- Kecskeméti Gábor Kulturális Központ tornyára a Jantyik utca felőli homlokzata 

- József Attila utca Csók hídnál lévő területe 

- Buszpályaudvaránál lévő Garázssoron elhelyezett tetőtartó 

- A Polgármesteri Hivatal belső udvara, a Műszaki osztály bejáratánál lévő épület 

homlokzata. 

3) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja az üzemeltetés során felmerült, és az 

Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ingatlanokat érintő villamos energia költségek 

megfizetését, minden más üzemeltetési és fenntartási költséget a Kistérségi Társulás saját 

bevételeiből köteles megtéríteni, finanszírozni. 

4) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a szükséges 

jognyilatkozatok megtételére. 

 

 

Határidő:     értelem szerint 

Felelős:         Izsó Gábor polgármester 

 

Békés,2013. szeptember 18. 

 

                                                                                                             Izsó Gábor 

                                                                                                           Polgármester 

Jogi ellenjegyző: 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző: 


