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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzata a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati 
fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV.1.) BM rendelet alapján múlt év 
áprilisában pályázatot nyújtott be belvárosi térkamera rendszer telepítésének 
támogatására. A rendszer 9 db kamerából és 1 db átjátszó állomásból áll, melynek 
kiépítését 100 %-ban fedezi a Belügyminisztérium által biztosított 9,9 M forint 
összegű támogatás. A rögzítő és szerverközpont a rendőrség Berek u. 10. sz. alatti 
épületében kerül kialakításra, melynek beruházási költségeit, valamint további 3 db 
térkamerának a Vak Bottyán u. 17-18. sz. épületek környezetében történő telepítését 
a szintén 100 %-os támogatottságú DDOP-4.1.2 azonosítószámú „Lakhatási 
integráció Komlón” című projekt fedezi. Múlt év szeptember 6-án került átadásra a 
József Attila Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény udvarában kialakított bányászati 
emlékmű és gyűjtemény. Az ide telepített 3 db térkamera és rögzítő költségét 95 %-
ban az IPA pályázat biztosítja.  
 
A város több pontján összesen 12 db kamera felszerelése, üzembe helyezése történt 
meg, illetve április első felében működőképes lesz a Szállásfalui 3 kamera és a 
térfigyelő rendszer központi egysége is. Mindez szinte saját forrás biztosítása nélkül. 
Az önkormányzat a fentiek megvalósításával hozzájárul a közbiztonság 
növeléséhez, eleget tesz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX tv. 13. §-ában előírt feladatának. 
 
A kamerarendszerek kiépítését megelőzően több alkalommal egyeztettünk a Komlói 
Rendőrkapitányság vezetésével, kikértük véleményüket a telepítési helyszínek és az 
alkalmazott technika vonatkozásában egyaránt. Egységes volt az álláspont abban, 
hogy a központnak a rendőrség biztosítson helyet, hiszen a térfigyelő rendszer 
elsősorban a rendőrség munkájához kötődik, a rendfenntartó szervezet munkáját 
segíti, továbbá fontos adatvédelmi előírásokat kell betartani. Az önkormányzat és a 
rendőrség között egy együttműködési megállapodás megkötése szükséges, mely 
szabályozza a felek kötelezettségeit, az együttműködés feltételeit a rendszer hosszú 
távú szakszerű működtetése érdekében. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitánysággal 
előzetesen egyeztetett megállapodás tervezet az előterjesztés 1 sz. mellékletét 
képezi. A kivitelező Multi Alarm Zrt.-vel történt egyeztetés szerint 2015. évben a 
garanciális munkák keretében a felmerülő meghibásodásokkal kapcsolatos 
munkákat ingyenesen elvégzik, azonban 2016. évtől indokolt egy karbantartási 
szerződés megkötése a teljes rendszerre. Előzetes kalkuláció szerint éves szinten ez 
kb. 1 M Ft költséget jelent, melyet a 2016. évi költségvetés összeállításakor tervezni 
kell.  
 
A jelenleg kiépülő rendszerhez kapcsolhatók későbbiekben a város más pontjain 
telepítendő kamerák. A rendőrség javaslata alapján első ütemben az idén sor kerül a 
Zrínyi tér és Tompa M. utca területén 5 db térfigyelő kamera elhelyezésére, melyre a 
fedezet a 2015. évi költségvetésben rendelkezésre áll. A 2014-2020-as pályázati 
ciklusban tervezett város rehabilitációs projektek keretében kedvező elbírálás esetén 
szintén lehetőség nyílik az adott városrészben további térfigyelő rendszer 
kiépítésére. Ezek a fejlesztések hatékonyabbá teszik a rendőrség, a közterület-
felügyelet és a polgárőrség munkáját, jelentősen hozzájárulnak a város 



közbiztonságának növeléséhez, ezzel együtt az itt lakók komfortérzetének 
javulásához. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az 
érintett bizottságok állásfoglalása figyelembevételével az előterjesztés mellékletét 
képező együttműködési megállapodás tervezetét hagyja jóvá. 
 
 
Határozati  javaslat: 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, 
valamint a gazdasági és településfejlesztési bizottság, a pénzügyi és ellenőrzési 
bizottság, valamint a jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésével 
kapcsolatos együttműködési megállapodás tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1.) A Képviselő-testület az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező 
együttműködési megállapodásban foglaltakat megismerte és a tervezetet jelen 
tartalommal jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
megállapodást az önkormányzat képviseletében aláírja. 
 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester  
 

2.) A Képviselő-testület a térfigyelő rendszer kültéri egységei áramdíjának 
fedezetéül 200.000,- Ft összeget biztosít a 2015. évi költségvetési rendelet 
önkormányzat egyéb dologi előirányzata terhére. 
  
Utasítja a jegyzőt, hogy a jövő évi karbantartási, javítási munkák költségét a 
2016. évi költségvetés tervezése során vegye figyelembe, a karbantartási 
feladatokra vonatkozó versenyeztetési eljárást 2015. december 31-ig folytassa 
le. Egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert, hogy a karbantartási 
szerződést a nyertes ajánlattevővel megkösse.  
 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
 

Komló, 2015. március 17. 
 
 
 
 Polics József 
 polgármester 



1. sz. melléklet 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

 
amely létrejött egyrészről: Komló Város Önkormányzata 

(Képviseli: Polics József polgármester, 7300 Komló, Városház tér 3.) a 
továbbiakban: Önkormányzat, 

 
másrészről:       Baranya Megyei Rendőr-f őkapitányság 

(Képviseli: Dakos József r. dandártábornok megyei rendőrfőkapitány, 7622 Pécs, 
Dr. Vargha Damján utca 1.) a továbbiakban: Főkapitányság 

 
között térfigyelő rendszer üzemeltetése tárgyában, alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett: 
 

Az együttműködési megállapodás tárgya és célja 
 

1. Felek egyezően adják elő, hogy közöttük 2015. …………. napján együttműködési megállapodás jön létre 
a Komló város területén üzembe helyezett térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése tárgyában. 

 
2. Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 17. pontja alapján a közbiztonság helyi feladatairól való hatékonyabb gondoskodás érdekében 
térfigyelő kamerarendszert építtetett ki. 

 
3. Az önkormányzati tulajdont képező térfigyelő és forgalmi rendszám felismerő rendszer legalább 15 db 

kamerából, 3 számú átjátszó állomásból, egy rögzítő-és szerverközpontból áll, amelyek részletezése a 
megállapodás mellékletében történik. 

 
4. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a rendszer megfelel a hatályos magyar szabványoknak és a beruházás 

során megszerezte a szükséges hatósági- és egyéb engedélyeket. 
 
5. A térfelügyelet végzésére, illetőleg a kamerák üzemeltetésére és kezelésére a rendőrség, valamint a 

közterület-felügyelet jogosult. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (továbbiakban: Rtv.) 42. 
§ (3) bekezdése kimondja, hogy „A képfelvevő elhelyezési és üzemeltetési költségeinek biztosítására az 
önkormányzat és az illetékes rendőrkapitányság az e törvényben meghatározott keretek között 
megállapodást köthet.” 

 
6. Élve a törvényi felhatalmazással a felek megállapodnak abban, hogy a térfigyelő kamerákat, a hozzájuk 

tartozó jeltovábbító eszközöket, valamint a rögzítő- és szerverközpontot egységes rendszerként kezelik, 
és azt közösen üzemeltetik a 7. és 8. pontokban részletezett megosztás szerint. 

 
7. Az Önkormányzat vállalja az alábbiakat: 
 

a) A kivitelezőtől történő átvételt követően haladéktalanul - térítésmentesen - a Főkapitányság 
használatába adja rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a térfigyelő rendszer 
működéséhez szükséges eszközöket és berendezéseket (1. számú melléklet). Ennek során átadja a 
rendszert, a műszaki előírásokat (gépkönyv, hálózati törzskönyv, beállítási leírások), valamint az 
üzemviteli és kezelési utasításokat. A műszaki átadás a képviselő-testület ………/2015. (III.30.) 
számú határozata alapján, kifejezetten a jelen pontban meghatározott tartalommal történik. 
Az átadás-átvételi jegyzőkönyv jelen megállapodás mellékletét képezi. 

 
b) Szavatolja, hogy az 1. számú mellékletben meghatározott eszközök kizárólagos tulajdonát képezik, 

azokon másnak használati-, birtokba vételi joga nincs. 
 

c) A térfigyelő rendszer átadott eszközeinek és berendezéseinek fenntartási, üzemeltetési, karbantartási, 
esetleges szándékos, avagy gondatlan rongálódási költségeit finanszírozza. Ennek érdekében 
szerződést köt a kültéri egységek áramellátására, valamint fedezi azok áram-, illetőleg bérleti díjait. 
A szándékos vagy gondatlan rongálásra vonatkozó költségfinanszírozási kötelezettség nem 
vonatkozik a rendőrségi objektumokban elhelyezett eszközökre. 

 
d) A térfigyelő rendszer folyamatos és zavartalan működése céljából karbantartási és javítási szerződést 

köt olyan kivitelezővel, aki vállalja a soron kívüli hibaelhárítást. A karbantartási szerződés lényeges 



elemeiről a Főkapitányságot tájékoztatja. A szükségessé váló javításokat, felújításokat, amortizációs 
cseréket saját költségén elvégezteti, valamint gondoskodik a garanciális javítások elvégeztetéséről. 

 
e) A megfigyelt területeken az előírt tájékoztató táblákat elhelyezi és ezek karbantartásáról, pótlásáról 

gondoskodik. 
 
8. A Főkapitányság vállalja, hogy: 
 

a) A jelen pontban meghatározott feladatokat a Komlói Rendőrkapitányság útján látja el. A 
feladatellátó az önkormányzattal egyeztetett módon lehetővé teszi a közterület-felügyelők és 
polgárőrök részére a kezelőhelyiségbe való bejutást és egyeztetést, továbbá az önkormányzati 
tulajdonú eszközök leltározásával kapcsolatos feladatok ellátását. 

 
b) A térfigyelő rendszer központi egysége számára megfelelő nagyságú helyiséget bocsát 

rendelkezésére a Komló, Berek utca 10. szám alatt található rendőrségi objektumban. Itt biztosítja a 
műszaki berendezések és tartozékaik elhelyezését, továbbá a rendszert kezelő személyzet tartós 
munkavégzésének feltételeit, az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzést. A 
kezelőhelyiség fűtését, világítását, szellőzését, takarítását, valamint a térfigyelő rendszer a fenti 
objektumban használt berendezéseinek energiaellátását saját költségvetéséből biztosítja. 

 
c) Megszervezi a kezelőhelyen megfigyelést végző állomány szolgálati feladatainak ellátását, a 

műszerek szakszerű kezelését, az ezzel kapcsolatos oktatásokat, képzéseket.  
 

d) Biztosítja a képfelvevő rögzítő rendszer képernyőnek figyelemmel kísérését, valamint a jogsértésre 
utaló magatartás észlelése esetén a szükséges intézkedések megtételét. A közvetített képek nyomán 
szükségessé váló rendőri intézkedések végrehajtására állandó reagáló erőt – megyei tevékenység 
irányítási központ (továbbiakban: TIK) által küldendő gépkocsizó járőrt – biztosít. 

 
e) Illetéktelen személyek belépését vagy ott tartózkodását megakadályozza. 

 
f) A térfigyelő rendszerrel kapcsolatos munkafolyamatokat, így különösen a rendszer által rögzített 

felvételek nyilvántartását, időszakos törlését, az azokhoz való hozzáférés módját, az adatszolgáltatás 
rendjét, valamint a központi kezelő helyiségbe történő belépés és tartózkodás szabályait és a TIK felé 
történő jelzésadás rendjét a Komlói Rendőrkapitányság vezetője szabályozza. 

 
g) A Főkapitányság az Rtv. 42. § (6) bekezdése alapján eljárva gondoskodik arról, hogy a rögzített 

felvétel, illetőleg az abban szereplő személyes adat, csak a rögzítés helyszínén elkövetett jogsértés 
(bűncselekmény, szabálysértés, azon belül a közlekedés szabályainak megsértése) miatt 
kezdeményezett büntető-, szabálysértési-, vagy más hatósági eljárás során, kőrözött személy vagy 
tárgy azonosítása, a rendőri intézkedés jogszerűségének közigazgatási eljárásban történő vizsgálata 
céljából, illetőleg az érintett személy jogainak gyakorlása érdekében használható fel. 

 
h) A berendezések meghibásodásáról soron kívül tájékoztatja az Önkormányzat által kijelölt 

kapcsolattartó személyt, valamint a karbantartásért felelős céget és biztosítja a karbantartást, 
javítást végző személy részére a tevékenységéhez szükséges feltételeket. 

 
i) A térfigyelő rendszer kezelő helyiségében megfigyelést végzők részére a szükséges oktatásokat 

megszervezi. A megfigyelést végzők munkavégzését, valamint a helyiségbe történő belépés és 
benntartózkodás szabályainak betartását ellenőrzi. 

 
j) Az átadott eszközöket, berendezéseket kizárólag a térfigyelő rendszer működésével összefüggésben, 

rendeltetésszerűen használja fel. 
 
9.  A mindenkori hatályos adatvédelmi előírások betartásáról a főkapitány  gondoskodik, ennek 

keretében a képek rögzítése és kezelése terén az alábbi  adatvédelmi előírásokat érvényesíti: 
 

a) A rendőri intézkedéssel, illetőleg az ellátott szolgálati feladattal összefüggésbe nem hozható felvétel, 
továbbá azon felvétel, mely alapján büntető-, vagy szabálysértési eljárás nem indult, illetőleg ha a 
felvételen körözött személy vagy tárgy nem azonosítható, a rögzítést követő öt nap elteltével 
megsemmisítésre kerül. 

 



b) Rendőri intézkedés dokumentálása esetén a felvételek a panasz benyújtására nyitva álló határidő – 
Rtv. 93/B. § (2) bekezdés – lejártáig kezelhetők. A panasz bejelentése esetén az adatkezelés tartalma 
az ügyen indult eljárásra vonatkozó határidőkhöz igazodik. 

 
c) A büntető-, vagy szabálysértési eljárás megindításához és lefolytatásához szükséges adatok és 

információk biztosítása céljából – amennyiben az ilyen cselekmény elkövetésére utaló adat, 
információ az a) pontban meghatározott időtartamon belül merül fel – a rögzített adatok kezelésének 
határideje legfeljebb harminc napig meghosszabbítható. 

 
d) Amennyiben az ügyben büntető-, vagy szabálysértési eljárás indul, a felvételek az eljárás jogerős 

befejezéséig tárolhatók, kezelhetők – a bűnjelekre vonatkozó szabályok szerint. 
 

e) Abban az esetben, ha a rögzített felvételen kőrözött személy, tárgy azonosítható be, a képanyag a 
kőrözés visszavonásáig kezelhető. 

 
Záró rendelkezések: 
 
10. A felek évente egy alkalommal kölcsönösen értékelik a működtetés tapasztalatait, elemzik a 

továbbfejlesztés, bővítés lehetőségét és megállapodnak az üzemeltetés feltételeiben. Az önkormányzat 
szándékát fejezi ki arra vonatkozóan, hogy a település térkamera rendszerét szükség szerint, a 
lehetőségekhez mérten folyamatosan bővíti.  

 
11. Felek az üzemeltetés egyéb kérdéseiben való kapcsolattartásra a Rendőrség részéről a Komlói 

Rendőrkapitányság vezetőjét, az Önkormányzat részéről Horváth László város-üzemeltetési 
csoportvezetőt jelölik ki. 

 
12. Jelen megállapodás határozatlan időre szól, azt bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásbeli 

nyilatkozattal minden év január 1-i hatállyal felmondani úgy, hogy a felmondás azt megelőző 
tárgyév június 30-ig az érintett félhez megérkezzen. A megállapodás módosítása kizárólag írásban, a 
felek megegyezésével történhet. 

 
13. Jelen megállapodást a felek elolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt írják alá. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv 
rendelkezései az irányadók. 

 
Komló, 2015. ………………… 
 
 
 
………………………………….                                        …………………………………… 
Komló Város Önkormányzata                                   Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság 
      Képviseli: Polics József                                      Képviseli: Dakos József r. dandártábornok 
             polgármester                                                              megyei rendőrfőkapitány 
 
 
Ellenjegyzem: 
 
 
 
…………………………….                                                      ………………………….. 
        dr. Vaskó Ernő                                                                    dr. Ritócz Diána 
         címzetes főjegyző                                                                     jogtanácsos 
 
 
 
Pénzügyileg ellenjegyzem: 
 
 
 
Aladics Zoltán                                                              Dr. Ekkert József r. ezredes 
pénzügyi irodavezető                                                     gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes 

 


