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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
Dombóvár központi területeinek térfigyelő kamerákkal történő megfigyelése 2015-ben 
indult, kísérleti jelleggel. Ezt követően került kiépítésre a jelenlegi városi térfigyelő 
kamerarendszer, amely 41 kamerából áll. A térfigyelő kamerarendszer hasznossága a 
gyakorlatban is igazolódott, az állampolgárok biztonságérzetének növelése, a 
jogsértések visszaszorítása, illetve a bűnmegelőzés mellett a rendőrség bűnüldöző 
tevékenységét is jelentős mértékben segíti. Számos esetben tudtunk a rendőrség számára 
kamerafelvételeket átadni, melyek nagyban járultak hozzá a nyomozás 
hatékonyságához, ezáltal jelentős mértékben javult városunk közbiztonsága. A 
közterület-felügyelet és a rendőrség javaslatai alapján szükséges további közterületek 
térfigyelő kamerákkal történő megfigyelése. A számos közlekedési baleset, illetve a 
területen jelentkező rongálások miatt az alábbi helyszíneken szükséges a térfigyelő 
kamerarendszer bővítése: 
 

A telepítendő térfigyelő kamerák helye és a megfigyelt terület 
Sorszám Térfigyelő kamera helye Darab Megfigyelt terület 

1. Fő utca  1 db 
A Kórház utca és Fő utca 
kereszteződése, illetve a 

Pannónia út eleje 

2. Kórház utca 1 db 

A Kórház utca és Fő utca 
kereszteződése, illetve a 
Kórház utcának a Szent 

Lukács Kórház felé eső része 

3. Kórház utca 1 db 

A Kórház utca és Fő utca 
kereszteződése, illetve a 

Kórház utcának a Béke utca 
felé eső szakasza 

 
Informatív árajánlatkérések alapján a térfigyelő kamerák, illetve a hozzájuk szükséges 
technikai eszközök telepítése 850.000,- Ft + áfa összegből valósítható meg. 
 
A bűnmegelőzés és a közbiztonság javítása érdekében szükségesnek tartom Mászlony 
településen is térfigyelő kamerarendszer kiépítését. Az ott élők biztonságérzetének 
javítását, illetve a rendőrség munkájának segítését szolgálja a rendszer kiépítése.  
 
Az alábbi helyszíneken javasolt a rendszer kiépítése: 
 

A telepítendő térfigyelő kamerák helye és a megfigyelt terület 
Sorszám Térfigyelő kamera helye Darab Megfigyelt terület 

1. Pacsirta utca 1 db A víztoronyról a Pacsirta utca 
2. Pacsirta utca 1 db A Pacsirta utca déli irányban 

3. 6026 HRSZ út 1 db 
A 6026 HRSZ út keleti 

irányban 
4. Fecske utca 1 db A Fecske utca déli irányban 
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5. Fülemüle utca 2 db 
A Fülemüle utca északi és déli 

irányban 

6. Cinege utca 2 db 
A Cinege utca északi és déli 

irányban 
 
Informatív árajánlatkérések alapján a térfigyelő kamerák, illetve a hozzájuk szükséges 
technikai eszközök telepítése 1.513.200,- Ft + áfa összegből valósítható meg. 
 
A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását! 
 

Határozati javaslat 
a Kórház utca és a Fő utca kereszteződése, illetve egyes mászlonyi közterületek 

térfigyelő kamerával történő megfigyeléséről 
 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a 

Kórház utca és a Fő utca kereszteződése, valamint a Mászlony pusztán lévő 
lakóutcák és az azokat összekötő út térfigyelő kamerával legyen megfigyelve a 
melléklet szerint. 

 
2. A Képviselő-testület a Kórház utca és a Fő utca kereszteződésének megfigyelése 

érdekében jóváhagyja a városi térfigyelő kamerarendszer bővítését 3 db új térfigyelő 
kamerával, és erre legfeljebb 850.000,-Ft + áfa keretösszeget biztosít az 
önkormányzat 2019. évi költségvetésének terhére. 
 

3. A Képviselő-testület a Mászlony pusztán lévő lakóutcák és az azokat összekötő út 
megfigyelése érdekében jóváhagyja térfigyelő kamerarendszer kiépítését 8 db új 
térfigyelő kamerával, és erre legfeljebb 1.513.200,-Ft + áfa keretösszeget biztosít az 
önkormányzat 2019. évi költségvetésének terhére. 
 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a városi térfigyelő 
kamerarendszer bővítéséhez, illetve a mászlonyi térfigyelőrendszer kialakításához 
kapcsolódó beszerzési eljárás megindítására, az ezzel kapcsolatos nyilatkozatok és 
kötelezettségvállalások megtételére, valamint a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási 
szerződés megkötésére.  

 
Határid ő: 2019. február 28. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda  
 
 Szabó Loránd 
 polgármester 
 

 

 

  



4 
 

Melléklet 

I. 

Sorszám Térfigyelő kamera helye Darab Megfigyelt terület 

1. Fő utca  1 db 
A Kórház utca és Fő utca 
kereszteződése, illetve a 

Pannónia út eleje 

2. Kórház utca 1 db 

A Kórház utca és Fő utca 
kereszteződése, illetve a 
Kórház utcának a Szent 

Lukács Kórház felé eső része 

3. Kórház utca 1 db 

A Kórház utca és Fő utca 
kereszteződése, illetve a 

Kórház utcának a Béke utca 
felé eső szakasza 

 

II. 

Sorszám Térfigyelő kamera helye Darab Megfigyelt terület 
1. Pacsirta utca 1 db A víztoronyról a Pacsirta utca 
2. Pacsirta utca 1 db A Pacsirta utca déli irányban 

3. 6026 HRSZ út 1 db 
A 6026 HRSZ út keleti 

irányban 
4. Fecske utca 1 db A Fecske utca déli irányban 

5. Fülemüle utca 2 db 
A Fülemüle utca északi és déli 

irányban 

6. Cinege utca 2 db 
A Cinege utca északi és déli 

irányban 
 


