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13. 

 

A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással 

összefüggő előterjesztés 

 

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, 

megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a 

megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 

önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 

 

A 2021. január 22-én kelt levelem szerint az alábbi ügyben tartom szükségesnek döntés 

meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

Beszámoló a térfigyelő kamerarendszer működéséről, a megfigyelt területek 

felülvizsgálata 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2021. január 29. 

 

A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében: 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

A döntéselőkészítés nyilvánossága:  

 

Nyilvános 
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Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 
Dombóvár központi területeinek térfigyelő kamerákkal történő megfigyelése 2015-ben 

indult, kísérleti jelleggel. Ezt követően került kiépítésre a városi térfigyelő rendszer, 

amely jelenleg 74 kamerából áll. A helyi jogszabályi keretet a 31/2015. (IX. 30.) 

önkormányzati rendelet biztosítja, a képviselő-testület rendelkezése szerint a rendszer 

üzemeltetését és kezelését a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 

Városüzemeltetési Irodáján belül működő közterületet-felügyelet végzi. 

 

A térfigyelő kamerarendszer hasznossága a gyakorlatban is igazolódott, az 

állampolgárok biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása, illetve a 

bűnmegelőzés mellett a rendőrség bűnüldöző tevékenységét is segíteni tudta a Hivatal. 

 

A kamerafelvételeket az adatvédelmi előírások betartása mellett a közterület-felügyelet 

ellenőrzi. A rendőrség számára 2020-ban 46 esetben tudtunk kamerafelvételeket 

átadni, melyek 14 szabálysértés és 32 bűncselekmény esetében járultak hozzá a 

nyomozás hatékonyságához. A kamerarendszer segítségével számos esetben indult 

jegyzői hatósági eljárás a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt is. 

Városunk közbiztonságára a rendszer mindenképpen pozitív hatást gyakorol. 

 

Az önkormányzati képviselőktől, a közterület-felügyelőktől és a rendőrségtől érkezett 

javaslatok, továbbá az elmúlt időszakban városunkban előforduló közlekedési 

balesetek és rongálások helyszínei alapján a melléklet szerinti helyszíneken javaslom 

megvizsgálni a kamerarendszer bővítésének 2021. évi lehetőségét. 

 

A javaslat elfogadása esetén a rendszer műszaki üzemeltetőjétől az önkormányzat 

tájékoztatást kér a megvalósíthatóság lehetőségéről az egyes helyszínek 

vonatkozásában, illetve indikatív ajánlatot a kiépítés költségeiről, melynek 

ismeretében lehet döntést hozni a 2021. évi tényleges bővítésről. 

 

Határozati javaslat 

a térfigyelő kamerarendszer működéséről szóló beszámolóról és a megfigyelt 

területek felülvizsgálatáról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során elfogadja a térfigyelő kamerarendszer működéséről 

szóló beszámolót és a megfigyelt területek felülvizsgálatáról szóló javaslatot. 

 

Dombóvár Város Polgármestere megvizsgáltatja az egyes bővítési javaslatok műszaki 

megvalósíthatóságát és indikatív ajánlatkérés útján felméri a kiépítés költségeit, az 

információk alapján 2021. február végéig javaslatot tesz a megfigyeléssel érintett 

további területekre és a szükséges fedezet biztosítására az önkormányzat 2021. évi 

költségvetésében.  
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Határidő: 2021. február 28. 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 


