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tárgy: Interpelláció a Körösi sétányon 
kihelyezett térfigyelő karnera 
működésével kapcsolatban 

Mint arról valamennyien értesülhettünk, 2012. április l-jén, vasárnap a hajnali 
órákban a városközpontban lévő Körösi sétány ékszerboltjába betörési kísérletre került sor. 
Az üzlettől kb. 20 méterre kihelyezett térfigyelő karnera pontosan érzékelbette volna a nem 
rövid idő alatt történő eseményeket. A gépkocsiforgalom elől elzárt sétányra egy személyautó 
hajtottbe-ez már önmagában feltűnő lehetett, majd többszöri próbálkozással nekitolatott az 
üzlet bejáratának. A kísérlet jópár percet igénybe vett, nagy zajjal is járt, különösen az 
éjszakai csendben. A betörni szándékozó személyek végül az autót hátrahagyva, gyalog 
hagyták el a helyszínt. Szerencsére az üzletbe behatolni nem tudtak. A karnerának tökéletes 
rálátása van a sétány egész hosszára, a szemben lévő épületekre, a posta előtti parkolóra. 
Rögzítette-e az illetéktelen autó behajtását? A sétánynak ezen a szakaszán bankfiókok, posta, 
élelmiszer áruház, üzletek találhatók és természetesen lakóházak. A karnera 24 órás 
műk:ödésére nagyon nagy szükség van, mégsem észlelte az eseményeket? A rendőrséget a 
lakók riasztották, felriadva a sétányon zajló történésekre. 

Kerületünk több pontján van már kihelyezett és a rendőrségre közvetlen kapcsolattal 
összekötött térfigyelő rendszer. Ez örvendetes, de tudjuk, hogy a kerület közbiztonsága 
érdekében számuk még mindig nem elegendő. Legalább ezen a néhány területen kellene 
bizonyítaniuk hatékonyságukat. Ezek a kamerák, ha jól műk:ödnek, gyorsan megfoghatják az 
illetéktelen betörőket, rendzavarókat, néhány eset után elriaszthatnák a további bünesetek 
elkövetőit. Felmerül a kérdés: a sétányra kihelyezett karnera müködött, de az azt figyelő 
ügyeletes nem végezte a feladatát? A karnera fel van ugyan szerelve, de nem üzemel? Más 
célra használja a beosztott ügyeletes, mint amire kellene? Meghibásodott és nemjavították ki? 
Mi lehetett a mulasztás oka? 

Néhány hasonló eset előfordulásával a rendőrségi intézkedések a prevenciót szolgáló 
technikai felszerelésükkel együtt komolytalanná, súlytalanná válhatnak a bűnözökkel 
szemben, akik, mint tudjuk, gyakran egy lépéssei a rendőrség előtt szeretnének járni. Ez nem 
megengedhető. Mint ahogy az sem, hogy a lakosság rendőrségbe vetett bizalma, 
biztonságérzete me gtörjön. 

Kérem a Tisztelt Polgármester Úr közbenjárását, hogy segítse elő a rendőrséggel való 
együttmüködés hatékonyságának javítását a kerületben felszerelt térfigyelő kamerák 
műk:ödésének területén is, vizsgáltassa meg a rendőrségre bekötött k~erarendszer 
műk:ödésének szabályszerűségét, előírásszerű használatát és amennyiben személyi mulasztás 
történt, szorgalmazza a felelősök számon kérését. 
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