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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
2010. májusi ülésére 

 
Tárgy: Térfigyelő rendszer kiépítésével kapcsolatos előkészületi feladatok 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
Valamennyiünk előtt ismeretes, hogy egyre feszítőbb problémaként jelentkezik a kisebb 
településeken a közrend és közbiztonság alapfeltételeinek biztosítása, melyhez 
elválaszthatatlanul kapcsolódnak alapvető vagyonbiztonsági kérdéskörök is. Természetesen 
az önkormányzatok lehetőségeikhez mérten együttműködnek a megfelelő jogszabályi keretek 
között mind a rendőrséggel, mind a helyben működő és társközségi polgárőr szervezetekkel is 
a jelzett feladatkörök ellátásában. Ezt a célt szolgálta a településőrök foglalkoztatása is, 
melynek finanszírozása teljes mértékben közpénzekből biztosított akként, hogy 5 % önrészt 
visel önkormányzatunk költségvetése Sajnos a jelenlegi személyi, tárgyi és műszaki feltételek 
biztosítása mellett nagyon nehéz komolyabb előrelépést elérni elsődlegesen a vagyon elleni 
bűncselekmények elkövetése megelőzése területén. 
Az elmúlt időszakban több lakossági bejelentés is történt, - melyet a rendőrség is 
egyértelműen megerősített- arra vonatkozóan, hogy egyre több az elődlegesen lakosságot 
érintő vagyon elleni bűncselekmények (lopás, rablás, stb.) száma. Ebből adódóan egyre 
többen fogalmazzák meg a helyi lakosok azt az igényüket, hogy az önkormányzat is 
fokozottabban vegyen részt a probléma megoldásában. 
Az eddigi begyűjtött információk alapján (Csongrád Megyei Rendőrkapitányság, Csongrádi 
Rendőrkapitányság, Csongrád Város Önkormányzata) a leghatékonyabb megoldás azon 
műszaki háttér fejlesztése, melynek lényege egy un. térfigyelő rendszer- technika kiépítése. 
Elsődlegesen rendőrségi tapasztalok bizonyítják, hogy egy ilyen rendszer kiépítése már 
önmagában, jelentős visszatartó erővel bír a bűnelkövetés területén, így a bűnmegelőzés 
mellett a tényleges nyomozati munkához és ezen keresztül az eredményes bűnfeltárás 
körülményeinek tisztázásához is az egyik leghatékonyabb módszer a térfigyelő rendszer 

működtetése. Természetesen részletes és további információkra alapozott előkészítés indokolt 
bárminemű kötelezettségvállalás megtétele előtt. (Műszaki paraméterek, javasolt elhelyezési 
pontokra irányuló felmérések, költség kalkulációk, stb.) 
Rögzíteni szükséges azt is, hogy önkormányzatunk egy ilyen jellegű beruházást csak abban az 
esetben tud elindítani, amennyiben ehhez magas támogatás intenzitású pályázati lehetőség 
adódik. Saját forrás lehetőségeinek ugyanis korlátozottak. Nem zárható ki továbbá annak 
lehetősége sem, sőt elvárható, hogy a frekventáltabb települési környezetben működő egyes 
szolgáltató, illetve kereskedelmi egységek is csatlakozzanak egy kedvező pályázati lehetőség 
melletti saját forrás biztosításához.  
 
 
 
 



 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Az előterjesztés foglaltak alapján arra kérek felhatalmazást, hogy a tárgykörre vonatkozóan a 
megfelelő – konkrét kötelezettség vállalás nélküli – előkészületeket megkezdhessem, illetve 
további információkra alapozottan az egyes alternatív lehetőségeket a Képviselő-testület elő 
terjeszthessem.  
Ennek megfelelően javaslom az előterjesztésben foglaltak megvitatását és a csatolt határozati 
javaslat változtatás nélküli elfogadását.  
 
 
Csanytelek, 2010. május 20. 
 
 
     Tisztelettel:  
        Forgó Henrik 
        polgármester 
 
 
………/2010. (V. ...) Ökt határozat 
 
Tárgy: Térfigyelő rendszer kiépítésével kapcsolatos előkészületi feladatok 
 

Határozati javaslat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete felhatalmazza Forgó Henrik 
polgármester urat, hogy a községben esetlegesen kialakítandó térfigyelő rendszer kiépítésével 
kapcsolatosan az előzetes felmérések, információk, költségkalkulációk és pályázati lehetőségek 
területén a szükséges előkészületi munkálatokat megtegye.  
 

2.) Az 1.) pontban rögzített fejlesztési célkitűzés vonatkozásában a végleges álláspont kialakítása és 
kötelezettség vállalás megtétele külön képviselő- testületi döntés alapján történhet a begyűjtött 
információk elemzése után, különös tekintettel az önkormányzati saját forrás keret lehetőségekre, 
a támogatás intenzitására. 

 
Végrehajtás határideje:  folyamatos 
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester              
Beszámolás határideje:  2010. július 31. 
 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Irodavezető 
- Irattár 

 


