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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló város 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 3/2016. 
(III.4.) önkormányzati rendeletben a szilvási városrészre vonatkozóan 3,6 millió 
forint, a buszpályaudvar vonatkozásában pedig 1,8 millió forint előirányzat került 
jóváhagyásra térkamera rendszerek telepítése érdekében.  
Az említett területeken a szükséges bejárásokat az érintett szervezetek (rendőrség, E-
On, vállalkozó) képviselőivel lefolytattuk, melynek során tisztázódtak a 
helyszínekkel, a telepítendő kamerák típusával, darabszámával, az áramellátás 
módjával kapcsolatos kérdések.  
Ennek megfelelően 4 db dóm kamera telepítése valósul meg a következő, rendőrség 
által javasolt helyszíneken. 

− Alkotmány u. 78. sz. előtti terület (Laguna disco) 
− Hunyadi u. 12. előtt (Hunyadi-Vörösmarty M. u. kereszteződés) 
− Május 1. u. – Alkotmány u. felőli bejárat (régi Spar) 
− Alkotmány u. – Szilvási út – Függetlenség u. kereszteződés 

 
A központi buszpályaudvaron a peronnak mindkét oldalát 1-1 IP kamera fogja 
figyelni, továbbá 1 db dóm kamera kerül a területen elhelyezésre. A beruházás 
megvalósításával kapcsolatos beszerzési eljárás folyamatban van. 
Fenti térkamera rendszerek bekerülési költsége a költségvetésben rendelkezésre álló 
forrást az előzetes információk alapján teljesen kimeríti. 
A már említett területek megfigyelésén túl a szilvási városrészben lévő KRESZ 
parkban is indokolt térkamerák telepítése, mivel itt az elmúlt időszakban komoly 
fejlesztésekre került sor szabadtéri sporteszközök telepítésével, melyeket sokan 
használnak. Ezenkívül jelenleg is felújítási munkák folynak a területen és tervezzük 
a futópálya burkolatának megújítását is. 
A június első napjaiban megtartott bejáráson tisztázott szükséges műszaki tartalom 
alapján a területen kiépítendő 2 db IP kamera beruházási költsége bruttó 1.367.409,-
Ft, melynek fedezete a költségvetési rendelet 7. sz. mellékletében szereplő „városi 
felújítási keret” előirányzat terhére biztosítható. A tervezett fejlesztés megvalósulása 
esetén a város egy népszerű, szabadidős tevékenységre alkalmas területe válik 
biztonságosabbá személy- és vagyonvédelmi szempontból egyaránt. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az 
érintett bizottságok állásfoglalása figyelembevételével a határozati javaslatban 
foglaltakat fogadja el.  
 
Határozati  javaslat: 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, 
a gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési 
bizottság állásfoglalásai figyelembevételével – megtárgyalta a „Térfigyelő kamerák 
telepítése a szilvási KRESZ parkban” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

1.) A Képviselő-testület jóváhagyja a szilvási városrészben fekvő KRESZ park 
területén térkamera rendszer telepítését bruttó 1.367.409,-Ft bekerülési 



költséggel. A fejlesztés költségének fedezeteként a költségvetési rendelet 7. 
sz. mellékletében szereplő „Városi felújítási keret” előirányzatot jelöli meg. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy a kivitelezési munkákkal kapcsolatos beszerzési 
eljárás elindításával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg, 
valamint a költségvetési rendelet soron következő módosításakor az 
előirányzat átvezetéséről gondoskodjon. 
 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a beszerzési eljárás 
során a legkedvezőbb ajánlatot tevő vállalkozóval a vállalkozói szerződést 
megkösse. 
 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
 
 
 

Komló, 2016. június 13. 
 
 
 
 Polics József 
 polgármester 


