2004. december 15.
38. NAPIRENDI PONT
Térfigyel kamerarendszer kiépítésének megkezdése 2005-ben (29.)
El adó: Dr. Nádasdi Miklós, a B nmegel zési Bizottság elnöke
(A bizottság 20.108-3/2004. sz. el terjesztése a jegyz könyvhöz csatolva.)
Szeitz Péter:
Az el terjesztésben megjelölt összeg tartalmazza-e a központi egység kialakítását
is?
Jelzi, hogy az el terjesztésben a kamerák kiépítésének helyszíneként 15 helyszín
van megjelölve, de az el terjesztés 16 darab kamerát említ. Van egy szabad kamera,
vagy tévesen szerepel a szám az el terjesztésben?
Dr. Nádasdi Miklós:
A 16 db elírás, 15 db kamera van betervezve. A hiba oka az lehet, hogy a rend rség
az egyik helyen el ször két kamera felszerelésében gondolkodott. Az 50 millió Ft
tartalmazza a kamerák, a rend rségen elhelyezett operatív központ, illetve az
összeköttetés biztosítását is. Az önkormányzat 25 M Ft-ot biztosítana, a Kecskemét
Közbiztonságáért Közalapítvány pedig felvállalta, hogy különböz forrásokból,
vállalkozások támogatásából, pályázatból a fennmaradó 25 M Ft-ot biztosítja.
Lévai Jánosné:
Az el terjesztésben található b nügyi statisztikai adatok jól mutatják, hogy
Kecskemét a 2003-ban ismertté vált b ncselekmények számát tekintve a
nagyvárosok közül a második helyet foglalja el Gy r után, továbbá hogy 15.000
lakosra jut egy f egyenruhás rend r.
Javasolja, hogy a Gyenes Mihály téren épüljön ki kamerarendszer az els ütemben a
Mihó utca felé a környék veszélyessége miatt.
Dr. Nádasdi Miklós:
Egyetért a javaslattal, de pillanatnyilag nem lát lehet séget arra, hogy az els
ütemben b vítsék a kamerák számát és a rendszert. Lévai Jánosné képvisel t l
türelmet kér. Amennyiben a kamerarendszer kiépítése folytatódik, akkor
megvizsgálják a javaslatát.
Dr. Szécsi Gábor:
Javasolja, hogy módosító javaslat helyett egy képvisel i indítvány fogalmazódjon
meg, melynek lényege, hogy a 2006. évi ütemezésnél vegyék figyelembe az említett
területet.
Felel s: Dr. Nádasdi Miklós, a B nmegel zési Bizottság elnöke
Határid : 2005. november vége

Lévai Jánosné:
Egyetért a javaslattal.
Dr. Szécsi Gábor:
Megkérdezi, ki ért egyet Lévai Jánosné képvisel indítványával.
(A határozathozatalkor a képvisel testület 28 tagja tartózkodott az ülésteremben.)

Szavazás után megállapítja, hogy a Közgy lés 25 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta az indítványt a következ határozattal:
811/2004. (XII.15.) KH. számú határozat
Lévai Jánosné képvisel indítványa
A Közgy lés Lévai Jánosné képvisel szóbeli indítványát elfogadva úgy döntött,
hogy a Gyenes Mihály téren is kerüljön térfigyel kamera kiépítésre.
Határid : 2005. november 30.
Felel s: Dr. Nádasdi Miklós a B nmegel zési Bizottság elnöke
A határozatról értesítést kapnak:
1.) Tisztségvisel k
2.) Állandó bizottságok elnökei
3.) Városrészi önkormányzatok vezet i
4.) Képvisel testületi osztály
és általa: Lévai Jánosné képvisel
Kohajda László:
Indítványozza, hogy készüljön egy terv a kerékpáros közlekedés népszer sítése és
biztonságosabbá tétele érdekében arra, hogy mely kamerák látószögébe lehetne
kerékpártárolókat építeni, illetve a már meglév kerékpártárolókat hogyan lehetne
közelebb helyezni a kamerákhoz. Javasolja, hogy ezeket a kerékpártárolókat lássák
el figyelmeztet
táblákkal az alábbi felirattal: „térfigyel
kamerával
rzött
kerékpártároló”.
Felel sként Dr. Szécsi Gábor polgármestert, határid ként a határozat-tervezet 3.
pontjának megfelel id pontot jelöli meg.
Dr. Szécsi Gábor:
Megkérdezi, ki ért egyet a Kohajda László képvisel indítványával.
(A szavazáskor a képvisel testület 28 tagja tartózkodott az ülésteremben.)

Szavazás után megállapítja, hogy a Közgy lés 13 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül és 9 tartózkodással a képvisel i indítványt nem támogatta.
Szeitz Péter:

Módosító javaslatot tesz a határozat-tervezet kiegészítésére: a beruházás csak
abban az esetben kezd djön meg, ha a 15 kamera és az operatív központ fedezete
rendelkezésre áll.
Egyetért Lévai Jánosné képvisel javaslatával, de véleménye szerint nagyon sok
veszélyes hely van még a városban, ahol szükség lenne kamerára. Kéri a
képvisel ket, hogy bízzák a szakemberekre a sorrendet.
Kifogásolja, hogy nem mellékelték az el terjesztéshez azt a felmérést, amely alapján
megállapításra
kerültek
a
helyszínek.
Egyetért
a
Széchenyiváros
kamerarendszerének kialakításával a második ütemben.
Dr. Szécsi Gábor:
A módosító javaslattal kapcsolatban elmondja, hogy a beruházás nem ütemezhet .
Az önkormányzatot arra kérték, hogy a beruházáshoz a saját er t biztosítsa és
nyilvánvalóan a beruházás csak akkor indul el, ha a teljes összeg rendelkezésre áll.
Véleménye szerint tehát nem kell módosítani a határozat tervezetet.
Dr. Nádasdi Miklós:
Ismerteti a B nmegel zési Bizottság 65/2004. (XI. 25.) BB sz. határozatát.
A kamerák elhelyezésének kijelölése az MTA Regionális Intézete által végzett
vizsgálat alapján kimutatott b nügyi adatok alapján történt, mely bemutatja, hogy a
városban a b nözés területileg hogyan oszlik meg. Ez a felmérés Kecskemét város
b nmegel zési cselekvési programja cím el terjesztéshez volt mellékelve.
Dr. Szécsi Gábor:
Szeitz Péter képvisel t kérdezi, hogy fenntartja-e a módosító javaslatát.
Szeitz Péter:
Nem tartja fenn.
Pászti András:
Felhívja a figyelmet arra, hogy Kecskeméten már m ködik kamerarendszer, közel két
éve a Czollner téren 3, a Hunyadivárosi kisaluljáróban pedig 2 kamera m ködik.
Képvisel i indítványban kéri a B nmegel zési Bizottság elnökét, hogy a Bizottság
vizsgálja meg annak a lehet ségét, hogy a már m köd kamerarendszereket hogyan
lehetne az új rendszerrel összekapcsolni.
Dr. Szécsi Gábor:
Jelzi, hogy a bizottság elnöke a bizottság nevében semmit nem vállalhat fel. A
testületnek kell dönteni az indítványról.
Megkérdezi, ki ért egyet Pászti András képvisel indítványával.

(A határozathozatalkor a képvisel testület 28 tagja tartózkodott az ülésteremben.)

Szavazás után megállapítja, hogy a Közgy lés 26 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta az indítványt a következ határozattal:
812/2004. (XII.15.) KH. számú határozat
Pászti András képvisel indítványa
A Közgy lés Pászti András képvisel szóbeli indítványát elfogadva úgy döntött, hogy
a B nmegel zési Bizottság vizsgálja meg annak a lehet ségét, hogy a már m köd
térfigyel kamerák ( Czollner téren és a Hunyadi városban a kis aluljáróban ) az
újonnan létrehozandó kamera-rendszerhez hogyan csatlakoztathatóak.
Határid : értelemszer en
Felel s: Dr. Nádasdi Miklós a B nmegel zési Bizottság elnöke
A határozatról értesítést kapnak:
1.) Tisztségvisel k
2.) Állandó bizottságok elnökei
3.) Városrészi önkormányzatok vezet i
4.) Képvisel testületi osztály
és általa: Pászti András képvisel
Megállapítja, hogy az el terjesztéshez több kérdés, hozzászólás, módosító javaslat
nem hangzott el, ezért megkérdezi, ki ért egyet a határozattervezettel?
(A határozathozatalkor a képvisel testület 28 tagja tartózkodott az ülésteremben.)

Szavazás után megállapítja, hogy a Közgy lés 25 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következ határozatot hozta:

