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Tisztelt Képviselő-testület!
A Dombóvári Rendőrkapitányság – kérésünkre – 2013. április 11-én javaslatot nyújtott
be a városban térfigyelő kamerák elhelyezése érdekében.
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 42.§ (2) bekezdése az alábbiak
szerint rendelkezik: „A rendőrség közterületen, ahol az közbiztonsági, bűnmegelőzési,
illetve bűnüldözési célból igazolhatóan szükséges, bárki számára nyilvánvalóan
észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el és felvételt készíthet.”
A fenti § (3) bekezdése értelmében az „elhelyezésre kerülő képfelvevő
szükségességéről, a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a rendőrség
előterjesztésére az illetékes települési önkormányzat dönt. A képfelvevő elhelyezési és
üzemeltetési költségeinek biztosítására az önkormányzat és az illetékes
rendőrkapitányság az e törvényben meghatározott keretek között megállapodást
köthet.”
Dr. Szabó Máté adatvédelmi biztos 2008 márciusában a tárgyban ajánlást adott ki,
amely az alábbiak szerint rendelkezik:
„A Rendőrségről szóló törvény 42. § (2) bekezdése alapján közterületen képfelvevők
elhelyezésére tett rendőrségi előterjesztést jóváhagyó döntése előtt az illetékes
települési önkormányzat köteles érdemben megvizsgálni. A vizsgálatnak ki kell
terjednie arra, hogy a térfigyelés valóban az egyetlen megmaradt lehetőség arra, hogy
az adott területen elkövetett bűncselekmények számát csökkentsék. Az
önkormányzatnak visszakereshető módon számba kell vennie és mérlegelnie kell a
közbiztonságra jótékony hatást gyakorló, az alkotmányos jogokat kevésbé sértő
megoldások alkalmazhatóságát. Ilyen mérlegelés, és a térfigyelő kamerák
elhelyezésének elkerülhetetlenségét igazoló eredmény hiányában a térfigyelés nem
felel meg az Rtv. követelményeinek, és a képfelvevők révén folytatott adatkezelés
jogszerűtlennek tekintendő.”
A fentiek alapján kértük a Rendőrkapitány Úrtól a javaslatának kiegészítését. A
kiegészített javaslat az előterjesztés mellékletében olvasható. Tekintettel arra, hogy a
Spar előtti parkoló és a MÁV pályaudvar területe nem közterület, valamint a kórház
előtti parkoló tulajdonjogi viszonyai nem egyértelműek, a döntést ezen területek
vonatkozásában javaslom mellőzni.
Az adatvédelmi biztos úr fenti állásfoglalásának megszületését követően a
közterületek technikai eszközökkel történő megfigyelésének szabályai alapvetően
megváltoztak. A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7.§ (3)
bekezdése értelmében a felügyelet közterületen, közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési
célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el, és
felvételt készíthet. A képfelvevő elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megfigyelt
közterület kijelöléséről a felügyelet előterjesztésére a képviselő-testület dönt.

A fenti törvény értelmében a képfelvevőt a felügyelet üzemelteti és kezeli. A
felügyelet a képfelvevők elhelyezéséről és a képfelvevők által megfigyelt közterületről
tájékoztatja a rendőrséget, valamint ezeket az adatokat a felügyeletet működtető
önkormányzat polgármesteri hivatalának honlapján közzéteszi.
Dombóváron a közterület-felügyelők a közös önkormányzati hivatal állományába
tartoznak (jogilag lehetőség van a közterület-felügyeletet önálló költségvetési
szervkéni is működtetni), így a hivatal irányítójaként javaslatot tehetek a megfigyelni
szándékozott közterületek körére. A javaslatom és a Kapitányságvezető Úr által
előterjesztett javaslat között átfedések is vannak, azonban a térfigyeléssel érintett
közterületek körét javaslom kiegészíteni. Ezzel nem a rendőrség javaslatát kívánom
felülbírálni, hanem a hivatal munkatársaival a közterületek rendjének fenntartása
körében közösen szerzett tapasztalatokat kívánom hasznosítani. A rendőrség és a
közterület-felügyelet teljesen más követelmények és szempontok szerint működik
közre a közterületek rendjének fenntartásában. Míg a rendőrség – nyomozó
hatóságként – elsősorban a bűncselekmények felderítésében játszik kimagaslóan
fontos szerepet (és ennek megfelelően a javaslatát az ezen tevékenység folytatása
során szerzett tapasztalatai hatják át), addig a közterület-felügyelet a bűncselekmények
helyett a szabálysértések észlelése és esetlegesen helyszíni bírság kiszabása
tekintetében rendelkezik hatáskörrel. A bűncselekménynek nem minősülő, de a
közbiztonságot fenyegető magatartásokkal elsősorban a közterület-felügyelők
találkoznak, a lakossági panaszok, bejelentések is hozzájuk érkeznek elsősorban. Az
előbbieket összefoglalva – álláspontom szerint – a közterület-felügyelet a
bűncselekménynek nem minősülő, de a közbiztonságot fenyegető magatartások
tekintetében a rendőrségnél nagyobb tapasztalattal rendelkezik, így ebben a
vonatkozásban javaslatot is megalapozottabban tehet. Álláspontunk szerint a
közbiztonsági és bűnmegelőzési célzatú megfigyelés követelményének a
szabálysértések (pl. köztisztasági szabálysértés) illetve rongálások megelőzése eleget
tesz. A határozati javaslatban szereplő Radnóti utcai szelektív hulladékgyűjtő sziget
körüli köztisztasági problémák ezt megalapozzák (néhány héttel ezelőtt elhullott
állatok is kihelyezésre kerültek, az ott lakók panasza alapján az ügyben ÁNTSZ
vizsgálat indult). Tekintettel arra, hogy az előbbi szigeten kívül két helyen folyamatos
köztisztasági-közegészségügyi problémákkal szembesülünk, javaslom a megfigyelt
területek közé felvenni az un. nyergesi buszfordulót és az újdombóvári templom
melletti szelektív hulladékgyűjtő sziget területét. Mivel jelenleg valamennyi terület
megfigyelésére anyagi lehetőségünk nincs, javaslom, hogy a képviselő-testület
döntsön a fenti területek megfigyeléséről, azonban beépítésre csak egy, mozdítható
kamera kerüljön (zárt dobozban elhelyezve) azzal, hogy én határozzam meg az éppen
megfigyelt területet.
A fentiek alapján a tárfigyelő-rendszer felügyeletét a közterület-felügyelők látnák el.
Ez azonban nem jelent folyamatos, élőképes felügyeletet, tekintettel arra, hogy a
beszerezni kívánt eszközök lehetővé tennék a felvételek rögzítését, így csak abban az
esetben kell a felvételeket megtekintetni, amennyiben a közterület-felügyelet
intézkedését megalapozó magatartást követnek el a megfigyelt területen.

A kihelyezésre kerülő kamerák beszerzésének forrását Kiss Béla és Tóth Gyula
képviselő-társaimmal közösen a képviselői keretünk terhére biztosítottuk. A kamerák
által rögzített kép a terveink szerint vezeték nélküli adatátvitellel kerülne a
merevlemezre továbbításra. A központot a jelenleg átalakítás alatt álló, Szabadság u.
18. szám alatti épületben építenénk ki. A jelen előterjesztésben javasolt három kamera
működéséhez szükséges eszközök beszerzéséhez számításaink szerint kb. 1,5 millió
forintra lenne szükség. Ebből egy olyan, a későbbiek során bővíthető kamerarendszer
kiépítése kezdhető meg, amely jelentős mértékben hozzájárulhat a közbiztonság
megóvásához.
A bővítéssel kapcsolatban elképzelhetőnek tartom akár a városban működő
gazdálkodó szervezetek bevonását is. Az elmúlt időszakban több alkalommal
folytattam egyeztetést vendéglátó-ipari szolgáltatást nyújtó személyekkel és
szervezetekkel, akik támogatják a térfigyelő-rendszer működését és akár annak
finanszírozásában is szerepet vállalnának. Az előbbieken túl, egy esetleges
együttműködés reményében tárgyalásokat folytatunk a hasonló, de vagyonvédelmi
célzatú, magánterületet (köztemető, JAM-csarnok) megfigyelő kamerarendszert
tervező Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft-vel (az általuk bekért, öt
kamerát tartalmazó rendszer kiépítésére vonatkozó árajánlat nettó 1,886 e Ft-os
összeget tartalmaz).
Tekintettel arra, hogy a közterületek rendjének biztosítása és a közbiztonság megóvása
kiemelkedően fontos közfeladat, javaslom a határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város területén - az
általa fenntartott közterület-felügyelet által üzemeltetett - térfigyelő-rendszer
kiépítésének megkezdéséről dönt.
2. A képviselő-testület a Dombóvári Rendőrkapitányság és a közterület-felügyelet
javaslatának megfelelően első lépésben az alábbi közterületek térfigyelő
kamerákkal történő megfigyeléséről dönt:
a) a dombóvári 1 hrsz. alatti ingatlan (Napsugár Áruház) előtti közterület,
illetve annak irányából a Hunyadi tér nyugati oldalán a Víztorony
irányába, valamint a Jókai u. irányába;
b) a Hunyadi tér keleti oldalán található egyirányú út (51/7 hrsz,), a
Művelődési Ház vonalától a Hotel (1335 hrsz.) irányába;
c) a Radnóti utca és az Udvari Vince utca kereszteződésében található
szelektív hulladékgyűjtő szigetnek helyet adó, 4598 hrsz.-ú közterület;
d) Szőlőhegy településrészen a 0370 hrsz.-ú közút melletti hulladékgyűjtő
sziget (nyergesi buszforduló);
e) az újdombóvári településrészen a 3519. hrsz.-ú közterület (az
újdombóvári templom körülötti közterületen fekvő szelektív
hulladékgyűjtő sziget)

azzal, hogy a fenti c)-e) pontok tekintetében a képviselő-testület zárt, a
kamerák elhelyezésére szolgáló doboz kihelyezéséről dönt és
felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a kamera elhelyezéséről és annak
megváltoztatásáról döntsön.
3. A képviselő-testület a térfigyelő rendszer kiépítésének megkezdéséhez 1,5 M
forintot biztosít a 2013. évi költségvetésének terhére.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a Városgazdálkodási Bizottságot a rendszer
működésének megkezdéséhez szükséges eszközök műszaki jellemzőnek
meghatározására, a polgármestert pedig arra, hogy az eszközök beszerzéséről
gondoskodjon.
Határidő:

a műszaki jellemzők meghatározására – 2013. szeptember 15.
a beszerzés megkezdésére – a műszaki jellemzők meghatározását
követően haladéktalanul
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