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A fejlesztés helyének tulajdoni viszonyai
A térfigyelő kamera önkormányzati tulajdonú közterületen helyezkedik el. A fejlesztés által érintett
helyszínek mindegyike Kazincbarcika Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában van, per,
igény ‒és tehermentes. A beépített eszközök is Kazincbarcika Város Önkormányzatának tulajdonában
vannak, illetve lesznek.

A fejlesztés bemutatása
Kazincbarcika kistérségi központ, ahol naponta sok idegen is megfordul. A bűnügyi statisztikai adatok
szerint a városban a bűncselekmények jelentős hányadát közterületen követik el. A lakosságot
leginkább irritáló garázdaságok, testi sértések és vagyon elleni bűncselekmények, mit a rongálások,
rablások, színesfém lopások, gépjármű feltörések, zsebtolvajlások, valamint a közlekedési
bűncselekmények

is

közterületen

történnek.

A

tapasztalatok

szerint

a

jogsértésekről,

bűncselekményekről nem kellő időben, hanem később szerez tudomást a hatóság. Az állampolgárok
jóérzését bántja, a minden ok nélkül felborított, utcára tolt szemetesek, megrongált parkok,
utcabútorok látványa. A szabadban parkoló gépjárművek feltörése is előfordul, amit helyi, vagy utazó
bűnözők követnek el. A kiépítendő térfigyelő rendszernek ‒ más települések tapasztalatai alapján ‒
vélelmezhető, hogy lesz visszatartó ereje, a kamerarendszer segíti a bűncselekmények megelőzését,
javítja a tettenérés esélyét.

A kiépítendő térfigyelő ‒és képrögzítő rendszer célja egyrészt, hogy a rendszer központjába, a
felügyelő személyzet részére gyorsan, élőképben szolgáltasson információt a megfigyelt területekről.
A közvetített kép nagyfelbontású, részlet gazdag. A rendszer másik célja, hogy a kamerák
környezetében történő eseményeket, például autófeltörést, bolti, vagy utcai rablás stb. rögzítse, tegye
lehetővé a felvett esemény akár többszöri visszajátszását, a történés részletenkénti megtekintését. A
város közterületein frekventált helyszíneken 15 db térfigyelő kamerát helyeznek el, 3 helyen átjátszót
építenek, a képet a központba, a rendőrségre továbbítják.
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Egressy B. út ‒ Jószerencsét út kereszteződése,
Fő tér,
Egressy B. út ‒ Liget út kereszteződése,
Egressy B. út ‒ Pollack M. út kereszteződése,
Egressy B. út ‒ Jókai tér sarok,

6.) Egressy B. út ‒ Mátyás kir. út kereszteződése,
7.) Mátyás kir. út ‒ Jószerencsét út kereszteződése,
8.) Mátyás kir. út ‒ Herbolyai út kereszteződése,
9.) Május 1. út (Korsó söröző),
10.)Május 1. út ‒ Tavasz u. kereszteződése,
11.)Május 1. út ‒ Építők útja közötti szakasz,
12.) Csónakázó-tó,
13.) Sajó út ‒ Táncsics u.- Csók I. u. közötti szakasz,
14.) Akácfa út, Sport Söröző előtti tér,
15.) Irinyi út ‒ Bólyai tér sarok.
A tervezés során figyelemmel voltak a szabványokra, a biztonsági és személyiségvédelmi előírásokra.
A beruházás és eredménye hozzájárul a helyi lakosság biztonságérzetének javulásához, fokozza a
szolidaritás érzését, szemléletet formál, példát ad, kiegészíti, átalakítja az ezen a területen szerzett
eddigi tapasztalataikat, megváltoztatja a köztulajdonhoz való viszonyt. A fejlesztés eredményeként
tehát létrejön egy korszerű, nagy teljesítő képességű, szabványosan megépített térfigyelő hálózat.

