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Döntés vadkamerák beszerzéséről és felszereléséről 

 

Községünkben minden évben folyamatosan probléma a közterületeken illegálisan elhelyezett, 

eldobált, szétszórt szemét. A szelektív szigetek és a hulladékudvar sem oldja meg azt a 

problémát.  

Egyrészt a szelektív gyűjtők (legalábbis a Vámosi körútra kihelyezett) kapacitása szűkös, 

hamar telítődik, ezért számos alkalommal a szelektívben elhelyezhető szemét is mellette köt 

ki. Másrészt háztartási szemét ugyanúgy elhelyezésre kerül itt, mint a szelektívbe nem 

elhelyezhető egyéb (szelektíven gyűjthető) hulladékok. A szelektívbe nem elhelyezhető vagy 

oda már nem férő hulladék a hulladékudvarban bevihető lenne, de egyesek számára 

egyszerűbb a szelektív mellé/mögé helyezni. 

 

Másrészt nagy külterülettel rendelkezünk, és az elhanyagolt (részben magán, részben 

önkormányzati kezelésű /tulajdonú, illetve állami kezelésben lévő) zöldterületek felhívást 

jelentenek egyesek számára, hogy a szemetüket oda hordják ki. 

Különösen fertőzöttnek számít a Sárás II-vel határos erdős rész, a 14-es útról nyíló földutak, a 

Duna utca folytatása, a Nagybajcs felé található erdősáv. Vannak olyan területek, amelyek 

más településekhez, vagy más szervezetek kezelésébe tartoznak, de számunkra okoz 

problémát az ott elhelyezett szemét:Nagybajcs felé a csatornapart jobbra, az Ergényi felé a 

kiserdő, a határállomás és környéke 

A szemét átvizsgálása során talált személyes adatok nem elégségesek ahhoz, hogy feljelentést 

lehessen tenni, a leghatékonyabb tettenérése szinte lehetetlen.  

A megfelelő technikai paraméterekkel ellátott vadkamera azonban olyan felvételeket 

szolgáltat, amely alapján a feljelentés megtehető, illetve beállítástól függően azonnali 

képtovábbításra is alkalmas, amely funkció segítségével -gyors reagálás esetén- a tettenérés is 

megtörténhet. 

 

A kamera és kameraképek használatának jogi feltételeit le kell egyeztetni. A hozzáférési 

jogokat, eljárásrendet szabályzatban kell rögzíteni. 

 

 

A fentiek alapján javaslom a testület részére, hogy kerüljön megvásárlásra 5db vadkamera az 

alábbi alapparaméterekkel bruttó 600.000Ft keretösszeggel:  

 

-GPRS alapú képtovábbítás (MMS, email) 

-védőtok, heveder 

-940nm-es LED megvilágítás (láthatatlan) 

 -SD, SDHC memóriakártya (16Gb) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Határozati javaslat 

 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képvisel-testülete úgy határozott, hogy a 

külterületi és belterületi illegális szemételhelyezés visszaszorítása céljából 5db vadkamerát 

(technikai minimum: GPRS alapú képtovábbítás(MMS, email), védőtok, heveder, 940nm-es 

LED megvilágítás (láthatatlan), SD/SDHC memóriakártya (16Gb)) vásárol és helyez üzembe 

bruttó 600eFt értékben a működési tartalék terhére. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eszközök és kiegészítők 

megrendelésére, a használathoz szükséges szabályozás kidolgozására, és egyben felkéri az 

aljegyzőt az előirányzat költségvetésben történő átvezetésére, és a használathoz szükséges 

jogi háttér biztosítására. 
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