
14.     

 

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 2020. május 21-én kelt levelem szerint az alábbi ügyben tartom szükségesnek döntés 

meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

Közterületek bevonása a térfigyelő kamerával megfigyelt területek közé a Szállásréti-

tónál 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2020. május 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 

 

 

 

 



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 térfigyelő kamerarendszer hasznossága a 

gyakorlatban is igazolódott, az állampolgárok biztonságérzetének növelése, a 

jogsértések visszaszorítása, illetve a bűnmegelőzés mellett a rendőrség bűnüldöző 

tevékenységét is segíteni tudtuk. Sok esetben adunk át a rendőrség számára 

kamerafelvételeket, melyek hozzájárultak a nyomozás hatékonyságához, ezáltal 

jelentős mértékben javult városunk közbiztonsága. A városban több helyen a szelektív 

hulladékgyűjtő sziget van „bekamerázva”, miután lényegében ez az egyetlen eszköz, 

amivel némileg vissza lehet(ne) szorítani a szigetek mellé történő kommunális 

hulladéklerakást, de a problémát sajnos ez sem oldja meg. 

 

Az elmúlt hetekben Újdombóváron a Gábor Béla és a Krúdy Gyula utcában lakók 

részére egyedi szelektív hulladékgyűjtő edények kerültek kiosztásra, a továbbiakban a 

szelektív hulladékgyűjtés itt is házhoz menő rendszerben fog működni a többi családi 

házas övezethez hasonlóan. Az utcák végén található 1100 literes BOBR szelektív 

hulladékgyűjtő tartályok elszállításra kerülnek. Emiatt a Béke utca - Krúdy Gyula utca 

kereszteződésében (hrsz.: 2973) a szelektív hulladékgyűjtő sziget megfigyelésére 

elhelyezett kamera feleslegessé vált. 

 

A Szállásréti-tó és környezete jelenleg nem tartozik a kamerával megfigyelt területek 

közé, azonban a környék látogatottsága, ez, illetve a közelmúltban történt rongálásos 

bűncselekmény is indokolttá teszi a felszabaduló kamera áthelyezését ide, mely az ott 

élők biztonságérzetének javítását, illetve a rendőrség munkájának segítését is 

szolgálja. A kamera áttelepítése miatt csak az áthelyezés- és az elektromos csatlakozás 

kiépítése miatt jelentkezik költség. 

 

A kamera elhelyezése az alábbiak szerint javasolt: 

 

Térfigyelő kamera helye Darab Megfigyelt terület 

A Szállásréti-tónál lévő parkoló  1 db 

A Szállásréti tó nyugati oldalán, a 

tóval párhuzamos út menti terület 

(2111 és 2162 hrsz.-ú ingatlan)  

 

 

Határozati javaslat 

a városi térfigyelő kamerarendszerrel megfigyelt területek módosításáról 

 

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 Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során a következő 

döntést hozza: 

 

1. A városi térfigyelő kamerarendszerrel megfigyelt területek közül kikerül a Béke 

utca - Krúdy Gyula utca kereszteződése (hrsz.: 2973), és a megfigyelt területek 



közé bevonásra kerül a Szállásréti-tó nyugati oldalán, a tóval párhuzamos út 

menti terület (2111 és 2162 hrsz.-ú ingatlan). 

 

2. Dombóvár Város Polgármestere elrendeli a városi térfigyelő kamerarendszer 

részeként a Béke utca - Krúdy Gyula utca kereszteződésében üzemelő kamera 

áthelyezését a Szállásréti-tónál lévő parkolóhoz, és megteszi az ehhez szükséges 

kötelezettségvállalásokat. 

 

Határidő: 2020. június 30. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

               Pintér Szilárd 

              polgármester 


