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Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés elnöke és Czinege László, a Heves Megyei
Rendőr-főkapitányság vezetője megállapodott abban, hogy információs csomagokkal is segítik
a megye települési önkormányzatait a bűnelkövetések visszaszorítása érdekében.

A készülő megyei területfejlesztési koncepció összeállításához szükséges tapasztalatokat és
adatokat az önkormányzat Heves megye településein egyeztető fórumok során szerzi be. A
rendezvényeken a helyi résztvevők a fejlesztési elképzeléseik mellett természetesen
beszámolnak a problémákról is, amelyek között sok esetben hangsúlyos szerepet kapnak a kis
értékű bűnelkövetések, besurranásos lopások. Szabó Róbert elnök ezen beszámolók alapján
kiemelte: ezek a cselekmények az anyagi veszteségek mellett rendkívül demoralizáló hatással
bírnak, a lakosság napi biztonságérzetét veszélyeztetik, folyamatos óvintézkedésekre
kényszerítik az állampolgárokat.

A főkapitány szerint az említett bűncselekmények visszaszorításának több – jelenleg is
alkalmazott – eszköze létezik, amelyek kizárólag összehangoltan és egymással párhuzamosan
működtetve alkalmasak arra, hogy eredményt hozzanak. Ilyen infrastrukturális eszköz a
közterületeken elhelyezett térfigyelő kamerák rendszere. Heves megyében jelenleg 37
településen több mint 240 térfigyelő kamera működik, de a közeljövőben Demjénben és
Verpeléten is befejeződik a telepítésük. A kamerák bűnügyileg frekventált helyszíneken, illetve
a településre bevezető utakon kapnak helyet, így mind a bűncselekmények megelőzésében,
mind a felderítésben óriási a szerepük.
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A főkapitány beszámolt arról, hogy miután sok esetben több éves eszközökről van szó, a
kamerák felújítást igényelnek, a technikai fejlesztésekkel folyamatosan törekedni szükséges az
értékelhető képminőség biztosítására. A modern megoldásokra is van gyakorlat: Heves
megyében távműködtetéssel vezérelt, 360 fokos látószöget bezáró dómkamera, éjjellátó
infrakamera, sőt a helyi körzeti megbízott szolgálati járművéből online nézhető képet adó
kamerák is állnak már a bűnüldözők szolgálatában.

A térfigyelő kamerák azonban önmagukban nem jelentenek teljes megoldást, a közösségi
tényező is legalább annyira fontos. A főkapitány tapasztalatai – és a bűnügyi statisztikák –
szerint azokon a településeken érzékelhető eredmény, ahol a kamerák mellett aktív
polgárőrség, és egymásra odafigyelő szomszédok tevékenysége segíti a körzeti megbízott
munkáját.

A megyei elnök és a főkapitány megállapodott abban, hogy az önkormányzat és a megyei
kapitányság munkatársai együttműködve összeállítanak egy információs csomagot: ez minden
olyan tudnivalót tartalmaz majd, amely segítséget nyújthat a települések számára. A kamerák
technikai paraméterei, a beszerzéssel és a telepítéssel kapcsolatos tanácsok mellett a civil
szervezetek, polgárőr szervezetek működésére aktuálisan elérhető pályázati lehetőségeket is
folyamatosan aktualizálják és eljuttatják a települési önkormányzatok részére.
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