14. számú előterjesztés
Egyszerű többség
ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. április 26-i rendes ülésére

Tárgy: Térfigyelő kamera kihelyezése a Gárdonyi utcában

Előterjesztő: Tigelmann Péter alpolgármester

Készítette:

Városüzemeltetési Iroda

Tárgyalta:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: -

Készítő részéről ellenőrizte:
Teufel Judit megbízott irodavezető, Városüzemeltetési
Iroda
Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Szabó Péter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár központi területeinek térfigyelő kamerákkal történő megfigyelése 2015-ben
indult, kísérleti jelleggel. Ezt követően került kiépítésre a városi térfigyelő rendszer,
amely jelenleg 35 kamerából áll. A térfigyelő kamerarendszer hasznossága a
gyakorlatban is igazolódott, az állampolgárok biztonságérzetének a növelése, a
jogsértések visszaszorítása, illetve a bűnmegelőzés mellett a rendőrség bűnüldöző
tevékenységét is segíteni tudtuk. Nagyon sok esetben tudtunk a rendőrség számára
kamerafelvételeket átadni, melyek nagyban járultak hozzá a nyomozás
hatékonyságához, ezáltal jelentős mértékben javult városunk közbiztonsága. Azonban
komoly probléma jelenleg is, hogy az önkormányzatunk tulajdonában és kezelésében
lévő közforgalom számára megnyitott útszakaszokon, a súlykorlátozó KRESZ tábla
ellenére 7,5 tonnánál nehezebb össztömegű tehergépjárművek és mezőgazdasági
vontatók közlekednek. Ez a tevékenység súlyos károkat okoz az úttestben és a
helyreállítása komoly anyagi terhet ró önkormányzatunkra. A probléma
szankcionálására szükséges a rendőrségi feljelentésekben szereplő helyszínek
térfigyelő kamerákkal történő megfigyelése. Az egyik ilyen helyszín DombóvárSzőlőhegyen a Gárdonyi utca.
Informatív árajánlatkérések alapján a térfigyelő kamera kihelyezése 134.200,- Ft + áfa
összegből valósítható meg.
A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat
a Gárdonyi utcában térfigyelő kamera kihelyezéséről
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a DombóvárSzőlőhegy, Gárdonyi utcában térfigyelő kamera kihelyezését, amelyre legfeljebb
134.200,- Ft + áfa keretösszeget biztosít az önkormányzat 2018. évi
költségvetésének terhére.
2. A Képviselő-testület jóváhagyja térfigyelő kamera felszerelését a Garay utca és a
Gárdonyi utca kereszteződésénél, továbbá Dombóvár-Szőlőhegyen a Gárdonyi utca
megfigyelését.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munkálatok megrendelésére és
aláírására.
Határidő: 2018. április 30. – a munkálatok megrendelésre
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Tigelmann Péter
alpolgármester

