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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár központi területeinek térfigyelő kamerákkal történő megfigyelése 2015-ben
indult, kísérleti jelleggel. Ezt követően került kiépítésre a városi térfigyelő rendszer,
amely jelenleg 35 kamerából áll. A térfigyelő kamerarendszer hasznossága a
gyakorlatban is igazolódott, az állampolgárok biztonságérzetének a növelése, a
jogsértések visszaszorítása, illetve a bűnmegelőzés mellett a rendőrség bűnüldöző
tevékenységét is segíteni tudtuk. Nagyon sok esetben volt lehetőségünk a rendőrség
számára kamerafelvételeket átadni, melyek nagyban járultak hozzá a nyomozás
hatékonyságához, ezáltal jelentős mértékben javult városunk közbiztonsága. Mindezek
mellett szükséges a térfigyelő kamerarendszer további bővítése. Két darab térfigyelő
kamera kihelyezése indokolt Perekacban, egyrészt a Perekacból a városunkba bevezető
útszakasz megfigyelése céljából, másrészt a Perekacban található zöldhulladék lerakó
önkormányzati terület megfigyelése céljából, amely területen rendszeresen ismeretlen
személyek zöldhulladékot helyeznek le. Az illegálisan lehelyezett zöldhulladék
elszállítása és a terület megtisztítása jelentős anyagi terhet ró önkormányzatunkra.
Gunaras gyógyhely kiemelt turisztikai terület, a jelentős turistaforgalom, illetve az
elmúlt időszakban történt gépjárműfeltörések miatt szükséges a területen bővíteni a
térfigyelő kamerarendszert három darab kamerával. Térfigyelő kamera kihelyezése
szükséges a körforgalomnál, a Kernen téren, amely a ki és bemenő forgalmat rögzíti,
továbbá az Autóspihenő utcánál lévő parkoló kerülne megfigyelésre, illetve kamera
kihelyezése szükséges a Tó utcában a Camping előtti szelektív hulladéksziget
megfigyelésére.
Informatív (szóbeli) árajánlatkérés alapján a perekaci rendszer kiépítése, a két darab
térfigyelő kamera kihelyezése, illetve Gunarasban a három darab térfigyelő kamera
kihelyezése max. kb. 2.000.000,- Ft + áfa összegből valósítható meg. Ez az összeg
tartalmazza a kamerák árát (150.000,- Ft/db), a szükséges sávszélesség növelését, a
víztoronyra történő jeltovábbítást, az átjátszó és az adóvevő árát, illetve szükség esetén
az erősáramú betáplálás kialakítását. A pontos felmérés és az ez alapján adott részletes
árajánlat az előterjesztés készítésének időpontjában még nem áll rendelkezésre, az
előreláthatóan a bizottsági ülésen bemutatásra kerül.
A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat
a városi térfigyelő kamerarendszer bővítéséről
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Dombóvár
városi térfigyelő kamerarendszerének a bővítését a 2. pont szerint, amelyre …
keretösszeget biztosít az önkormányzat 2018. évi költségvetésének terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges munkálatok
megrendelésére és aláírására.

2. A Képviselő-testület jóváhagyja a Teleki utcában, a Perekaci városrészben két
darab térfigyelő kamera kihelyezését, továbbá Gunarasban a három darab
(Autóspihenő utca parkolója, Kernen téren a szökőkútnál, Tó utca 5. szám előtti
szelektív hulladékgyűjtő szigetnél) térfigyelő kamera kihelyezését, illetve a kijelölt
területek megfigyelését.
Határidő: 2018. június 30. – a szerződés aláírására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Szabó Loránd
polgármester

