Zirc: kamerával megfigyelt terület?
Még nagyobb biztonságra törekvés az ország egyik legbiztonságosabb településén – a
pozitív objektív mutatók ellenére kíváncsi a lakosság szubjektív biztonságérzetére az
önkormányzat
Kamerarendszer kiépítését tervezik Zirc városában, és kérdőív készül, melyben azt
mérik fel, hogy biztonságban érzik-e magukat az állampolgárok lakóhelyükön – többek
között erről is szó esett a november végi közmeghallgatáson, ahol a közrendvédelmi és
közbiztonsági szervek képviselői is felszólaltak.
Dr. Giczi Róbert rendőrezredes, veszprémi rendőrkapitány bevezetőjében elmondta,
belügyminisztériumi utasításra – a negyedéves kistérségi fórumokon túlmenően – el kell
jutnia a rendőrkapitányság vezetésének minden településre, hogy számot adjon az aktuális
közbiztonsági és bűnügyi helyzetről. Ezzel együtt lehetőséget biztosítanak a lakosság
számára, hogy közvetlenül mondhassák el a felmerülő, megoldásra váró problémákat a
közrendvédelmi szervek főbb képviselőinek.
Hajba Zsolt alezredes, a zirci rendőrőrs parancsnoka csökkenő tendenciáról beszélt a
büntetőfeljelentések tekintetében az elmúlt négy évre visszavezetve, a felderítések száma
pedig nagyjából egyformán alakult. Érezteti hatását a szabálysértési törvény módosítása,
hiszen felére csökkent a lopások száma az előző évhez képest: a büntetés értékhatára húszról
ötvenezer forintra emelkedett. Szintén csökkenés figyelhető meg az egyéb vagyon elleni
bűncselekmények számában, viszont megjelent egy új, térségünkre eddig nem jellemző
bűnözési forma, amely a számítógéppel és az internettel függ össze.
Az élet és testi épség elleni, garázda bűncselekmények során minden elkövetőt felderített
rendőrségünk, de még hatékonyabb munkavégzésre törekszenek: szeretnék visszaszorítani –
elsősorban megelőzéssel – a gyermekotthonokhoz köthető bűncselekmények számát. Hajba
Zsolttól megtudtuk, tizennyolc bűncselekmény köthető ezen intézményekhez. A balesetek
száma is hasonlóképpen alakult, mint az elmúlt években, tizenhármat regisztráltak eddig.
Halálos kimenetelű baleset szerencsére nem volt Zirc területén ebben az esztendőben – derült
ki az őrsparancsnok beszámolójából. Hivatalos statisztikákra hivatkozva Ottó Péter
polgármester elmondta: hosszú évek óta az ország legbiztonságosabb települései között tartják
számon városunkat. Úgy látja azonban, hogy az adatok mellett a lakosság szubjektív
biztonságérzete is rendkívül fontos, azaz hogy egy adott környezetben mennyire érzik
magukat biztonságban az emberek. Problémát ebből a szempontból sem látott a polgármester,
bár hozzátette: nyilván másképpen vélekednek azok, akik valamilyen bűncselekmény
áldozatává váltak. Önkormányzatunk a közrendvédelmi szervekkel együttműködve
kérdőívekkel szeretné felmérni a lakosság közbiztonsággal kapcsolatos észrevételeit.
A „gyermekotthonos” problémára úgy reagált a polgármester: fontos hangsúlyozni, hogy
nem a közösség dolgozóinak hibájából ered és nem az ott nevelődő gyermekek többségének
róható fel az intézményhez köthető bűncselekmények magas száma, egész egyszerűen nem
ilyen közösségben lenne a helye a nehezen kezelhető, a cselekményeket elkövető
személyeknek. A városvezető hozzátette: nem csak helyi problémáról van szó, ezért
jogalkotói szinten kellene olyan módosításokat megvalósítani, melyek országosan is
kezelhetővé teszik a helyzetet. A közmeghallgatáson felmerült az intézménnyel történő
szorosabb együttműködés szükségessége is, mely elképzelést Ottó Péter polgármester is
támogatta. Arra kérte továbbá a közrendvédelmi szervek képviselőit, hogy próbáljanak jobban

érvényt szerezni egyes önkormányzati rendeletek betartásának, mellyel lehetőség nyílik
bizonyos szabálysértések – például a közterületi alkoholfogyasztás – szankcionálására.
A veszélyek elkerülésére, a bűncselekmények megelőzésére helyezte a hangsúlyt
előadásában Knolmayer László, a Zirci Közbiztonsági Alapítvány elnöke. Az alapítványt
1991-ben hozta létre az önkormányzat azzal a céllal, hogy Zirc városában megelőzze a
bűncselekményeket, törvénysértéseket, óvja az élet és testi épséget, bűnüldözési és egyéb
szervekkel összehangolva javítsa a vagyonvédelmet. A célok elérése érdekében szeretne
kamerarendszert kiépíteni Zirc városában a közbiztonsági alapítvány, együttműködve az
önkormányzattal és a rendőrséggel. A munka elkezdődött, jelenleg a tervezés és az előkészítés
fázisában tartanak. Megtudtuk, van olyan település, ahol a térfelügyeleti rendszer hatására
nyolcvan százalékkal visszaestek a bűnügyi mutatók. Ezért is fontos „haladni a korral” –
fogalmazott Ottó Péter polgármester. Könnyen lehet ugyanis, hogy egy bekamerázott
település bűnelkövetői korlátozott lehetőségeik miatt máshol „próbálnak szerencsét”. Az
alapítványi elnöktől megtudtuk, a kamerahálózat a rendőrőrsre történő bekötéssel átszőné a
várost, felügyelné a 82-es főutat, parkokat, intézményeket. A rendszer bevezetéséről kikérik a
lakosság véleményét a már említett kérdőívben, vagyis a biztonságérzetre adott válaszok is
dönthetnek a kamerarendszer szükségességéről. Ha zöld utat nyer a kezdeményezés, a
beruházás költségigénye miatt pályázati források bevonásán is gondolkodik az alapítvány.
A Városháza fórumán bemutatták a Bakony Polgárőr Egyesület új alelnökét, ezt a
tisztséget a jövőben Kavalecz Tibor tölti be.
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