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Tisztelt Képviselő-testület!
Városközponti területek térfigyelő kamerákkal történő megfigyelése 2015-ben kísérleti
jelleggel az alábbi helyszíneken kezdődött: Városháza, Napsugár Áruház, Kossuth utca, illetve Hunyadi tér keleti oldalán futó egyirányú utca.
A Képviselő-testület az 518/2015. (XI.21.) számú határozatával döntést hozott a városi
térfigyelő kamerarendszer kiépítéséről. Kiviteli tervek alapján 15 db kamerából álló
városi térfigyelő kamerarendszer (I. ütem) kiépítési munkái 2016. július 08-án elkészültek, amivel az alábbi helyszínek rendszerszintű megfigyelése valósult meg:
Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Megfigyelendő terület
Jókai utca központ felé eső rész
Járásbíróság – Dombó Pál utca
Hunyadi téri buszmegálló és parkoló
Hunyadi tér – Ady Endre u. sarok az Ady utcát figyelendő
Dózsa György utcai szelektív sziget és környéke
III. utcai „körforgalomnál” áruház, plébánia felőli térrész
III. utcai „körforgalomnál” orvosi rendelő, gyógyszertár felőli térrész
Hunyadi tér – Pannónia (volt Népköztársaság) u. sarok a Pannónia utcát figyelendő
Kórház parkoló
Kapos híd a Mágocs felől beérkező forgalom
Kertvárosi orvosi rendelő és környéke
Március 15. tér – Gagarin utca kereszteződés
Gunaras Kernen tér 2. előtti közterület
Gunaras Tó u. 3. előtti közterület
Szőlőhegyi buszforduló a Nyerges-erdőnél

A rendszer újabb 6 db kamerával történő bővítéséről rendelkezett a Képviselő-testület
320/2016. (VI.30.) számú határozata, melynek alapján az erősáramú betáplálás kiépült,
a megfigyelőrendszer bővítés (II. ütem) kiépítése folyamatban van. Ezzel a következő
területek válnak megfigyelhetővé:
Ssz.

Megfigyelendő terület

16. Hunyadi tér nyugati oldalán futó egyirányú út és park felé déli irányba
17. Hunyadi tér északi irányba az Ady utca felé
18. Hunyadi tér keleti oldalán futó egyirányú út déli irányba a Művelődési Ház
előtti sétány, szobor felé
19. Lucza-hegyi hulladékudvar
20. Horvay – Erkel utcai kereszteződés szelektív hulladéksziget, üzletek felé
21. Szőlőhegyi belső buszforduló, szelektív hulladéksziget és park
A jelenlegi előterjesztés a bővítés újabb üteméről szól, amely a rendőrség kérése alapján a közutak várost jelző tábláknál való megfigyelésére tesz javaslatot, továbbá a vonatkozó önkormányzati rendelet 1. függelékének 26-28. sorszámú területeire, ahol a
kamerás megfigyelés még nem épült ki. Ezen túlmenően a közterület-felügyelet javas-

lata alapján megfigyelésre érdemes a Vörösmarty utca Dombó Pál utca felőli szakasza
a Bajcsy-Zsilinszky utca irányába, illetve a Dália utca déli szakasza. A létesítést megelőzően a helyszínek pontos kijelöléséhez műszaki, megvalósíthatósági szempontú
vizsgálat szükséges.
Tekintettel az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének feszített voltára, úgy látjuk
reálisnak, hogy mind az erősáramú betáplálás, mind a térfigyelő rendszer bővítés kiépítése 2017. évben történjen. A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozom.
Határozati javaslat
a városi közterületi térfigyelő kamerarendszer további bővítéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi közterületi
térfigyelő kamerarendszer további bővítését rendeli el.
A Képviselő-testület jóváhagyja a III. ütemben 10 db kamera felszerelését az alábbi
területek megfigyelésére:
Ssz.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Megfigyelendő terület
611-es számú közút városi szakaszának Pécs felé eső vége
61-es számú közút városi szakaszának Kaposvár felé eső vége
61-es számú közút városi szakaszának Tamási felé eső vége
6532-es számú közút városi szakaszának Hőgyész felé eső vége
65195-es számú közút városi szakaszának Mágocs felé eső vége
A Radnóti utca és a Borsos Miklós utca kereszteződésében található szelektív hulladékgyűjtő szigetnek helyet adó 4598 hrsz.-ú közterület
Erzsébet utca - Ady Endre utca kereszteződése
Béke utca - Krúdy utca kereszteződése
Vörösmarty utca Dombó Pál utca felőli szakasza a Bajcsy-Zsilinszky utca
irányába
Dália utca déli szakasza (zsákutca)

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megvalósításhoz szükséges
intézkedések megtételére a 2017. évi költségvetés terhére.
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Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Szabó Loránd
polgármester

