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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. február 19-én kelt levelem szerint az alábbi ügyben tartom szükségesnek döntés 

meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

A térfigyelő kamerarendszerrel megfigyelt területek bővítése 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2021. február 26.  

 

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 



Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása 

során a 23/2021. (I. 29.) határozattal döntöttem a térfigyelő kamerarendszer által 

megfigyelt területek felülvizsgálatáról szóló javaslatról, továbbá arról, hogy az 

önkormányzat megvizsgáltatja az egyes bővítési javaslatok műszaki 

megvalósíthatóságát és indikatív ajánlatkérés útján felméri a kiépítés költségeit, az 

információk alapján pedig 2021. február végéig javaslatot teszek a megfigyeléssel 

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

évi költségvetésében. 

 

A fentiek alapján a rendszer műszaki üzemeltetőjétől tájékoztatást kértünk a 

megvalósíthatóság lehetőségéről a helyszínek vonatkozásában, illetve indikatív 

ajánlatot a kiépítés költségeiről.  Eszerint a megvalósítás műszakilag valamennyi 

helyszín esetében lehetséges, a teljes költség azonban megközelítőleg 16 millió Ft 

lenne, így a kiépítést ütemezni szükséges. 

A felhasználható fedezet és a javasolt helyszínek prioritási sorrendje alapján a 

javaslatok közül az alábbi hat helyszínen indítványozom megvalósítani a 

kamerarendszer bővítését a 2021. évben: 

 

A telepítendő térfigyelő kamerák helye és a megfigyelt területek: 

 

Térfigyelő kamera helye Darab Megfigyelt terület 

Erzsébet utca 3 db 
az Erzsébet utca és a 

Petőfi utca kereszteződése 

Gyöngyvirág körút 3 db 

a Gyöngyvirág körút és a 

Tulipán utca kereszteződése, 

Szent László park 

Horvay utca 1 db a temető bejárata 

Petőfi utca 1 db  
a Petőfi utca és a Széchenyi utca 

kereszteződése 

Borsos Miklós utca 1 db 

a Köztársaság utca, a Borsos 

Miklós utca 

és a Szent Vendel utca 

kereszteződése 

Kölcsey utca 1 db 
a Kölcsey utca és a Pannónia út 

kereszteződése 

 
A fejlesztéssel az Erzsébet utca, a Petőfi utca, a Szent László park, a Köztársaság utca, 

a Kölcsey utca, illetve az újdombóvári temető környéke is a térfigyelő kamerákkal 

megfigyelt területekhez tartozna, amit az érintett területeken előforduló jogsértések 

megelőzése céljából tartok indokoltnak. 

 



Informatív árajánlatkérés alapján a városi térfigyelő kamerarendszer bővítése 10 db 

kamerával 6.270.800,- Ft+áfa összegből valósítható meg, mely tartalmazza a rendszer 

működéséhez szükséges rádiós adatösszeköttetési pontok kiépítését is. 
 

Tekintettel a már üzemelő rendszer műszaki-technikai sajátosságaira, az önkormányzat 

vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) 

önkormányzati rendelet 31. § (9) bekezdés 3. pontja alapján javaslom, hogy a 

kivitelezés a rendszer jelenlegi üzemeltetőjével kerüljön lebonyolításra. 

 

Határozati javaslat 

a térfigyelő kamerarendszer 2021. évi bővítéséről 

 

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 elrendeli a térfigyelő kamerarendszer 2021. évi 

bővítését az alábbiak szerint: 

 

1. A 2021. évben telepítendő térfigyelő kamerák helye és a megfigyelt területek: 

 

- az Erzsébet utcában 3 db térfigyelő kamera telepítése az Erzsébet utca és a 

Petőfi utca kereszteződésében, 

- a Gyöngyvirág körúton 1 db térfigyelő kamera telepítése a Gyöngyvirág 

körút és a Tulipán utca kereszteződésében a Szent László parknál, 

- a Horvay utcában 1 db térfigyelő kamera telepítése az újdombóvári temető 

bejáratánál, 

- a Petőfi utcában 1 db térfigyelő kamera telepítése a Petőfi és a Széchenyi 

utca kereszteződésében, 

- a Borsos Miklós utcában 1 db térfigyelő kamera telepítése a Köztársaság 

utca, Borsos Miklós utca és a Szent Vendel utca kereszteződésében, 

- a Kölcsey utcában 1 db térfigyelő kamera telepítése a Kölcsey utca és a 

Pannónia út kereszteződésében. 

 

2. A térfigyelő kamerarendszer 1. pont szerinti bővítésének műszaki megvalósítására 

irányuló szerződést Dombóvár Város Polgármestere köti meg a rendszer jelenlegi 

üzemeltetőjével, Dombóvár Város Önkormányzata a beruházás fedezetét 

8.000.000.- Ft keretösszegig a 2021. évi költségvetés terhére biztosítja. 

 

Határidő: 2021. március 31. – a szerződéskötésre 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

         Pintér Szilárd 

         polgármester 


