9. számú előterjesztés
Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2022. január 31-i ülésére
Tárgy: Beszámoló a térfigyelő kamerarendszer működéséről, a rendszer műszaki
fejlesztése

Előterjesztő: Pintér Szilárd polgármester

Készítette:

Városüzemeltetési Iroda

Tárgyalta:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: -

Készítő részéről ellenőrizte:
Ábrahám Mónika irodavezető, Városüzemeltetési Iroda
Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: -

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Szabó Péter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár központi területeinek térfigyelő kamerákkal történő megfigyelése 2015-ben
indult kísérleti jelleggel. Ezt követően több ütemben került kiépítésre a városi
térfigyelő rendszer, amely jelenleg 85 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 2021-ben 68 esetben tudtunk kamerafelvételeket
átadni, melyek 32 szabálysértés és 36 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 elmúlt években történt bővítések miatt indokolttá vált a rendszer műszaki
hátterének további fejlesztése annak érdekében, hogy a jelenleg üzemelő és a
továbbiakban felszerelésre kerülő kamerák zavartalan működése biztosított legyen.
Többek között szükséges az átjátszó antennák nagyobb teljesítményűre történő
kicserélése, továbbá az elektromos hálózat bővítése is több helyszínen, valamint egyes,
- még a rendszer kiépítésének kezdetén telepített - elavult kamerák cseréje. Ezek az
újítások elengedhetetlenek ahhoz, hogy a meglévő kamerák működése kellően stabil
legyen, illetve a későbbiekben új helyszíneket vonhassunk be a megfigyelt területek
közé.
A rendelkezésünkre álló indikatív ajánlat alapján az indokolt műszaki fejlesztések
bruttó 3.172.968.- Ft-ból valósíthatóak meg.
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.
Fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat
a térfigyelő kamerarendszer 2021. évi működéséről szóló beszámolóról és a
rendszer műszaki fejlesztéséről
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a városi
térfigyelő kamerarendszer 2021. évi működéséről szóló beszámolót és támogatja
annak műszaki fejlesztését.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az indokolt műszaki
beavatkozások elvégzésére irányuló szerződés megkötésére a rendszer jelenlegi
üzemeltetőjével. A Képviselő-testület a műszaki fejlesztés megvalósítására bruttó
3.172.968,- Ft összegű fedezetet biztosít az önkormányzat 2022. évi költségvetése
terhére.
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