
 
 

BESZÁMOLÓ  

Projekt címe: Taron térfigyelő kamerarendszerek telepítése 

 

Kedvezményezett neve: Tar Község Önkormányzata 

Kedvezményezett címe: 3073 Tar, Szondy György út 92. 

Ügyfél-azonosító: 1005228362 

Projekt azonosítója: 3015863099 

 

Projekt megvalósításának helye: Tar község közigazgatási területe (Hrsz: 517, 283, 38, 230, 

663/2) 

Jóváhagyott támogatás összege: 2 999 981 Ft 

Felhívás kódszáma és megnevezése: VP6-19.2.1.-18-5-17 kódszámú Biztonságtechnikai 

beruházások támogatása című felhívás 

 

Projekt bemutatása: Tar Község Önkormányzatának LEADER projektje a 2018-ban 

önerőből kivitelezett térfigyelő rendszer bővítésére irányult. A fejlesztés keretében 4 

helyszínen 7 db éjjel fekete-fehér képváltású 4 megapixeles IP kamera került telepítésre WI-

FI és vezetékes jeltovábbítással a polgármesteri hivatal épületében működő, meglévő videó 

központba, amelynek hálózati tárolóegység bővítése 2 darab 6 TB SATA HDD tárolókkal 

szintén jelen projekt keretében valósult meg. A fejlesztés szükségességét indokolta, hogy az 

önerőből kiépített rendszer nem fedte le teljes körűen a település megfigyelés szempontjából 

releváns területeit. A faluban vannak olyan útszakaszok, amelyek az út szélessége miatt 

veszélyeztetett területnek minősülnek, továbbá a főúton lévő lassító sávnál nagyon magas volt 

a szabálytalanul közlekedők száma. A rendszer bővítése éppen ezért elengedhetetlen volt ezen 

útszakaszon közlekedők és a gyalogosok biztonsága érdekében. Az új kamerák telepítését 

indokolta továbbá, hogy a környező településről, Mátraverebélyről gyakorta jöttek át 

randalírozni a lakosok. A beruházást a lakosság összetétele is indokolta, hiszen évről – évre 

növekszik az öregkorúak és az aktív ingázók száma, így egyre több a napközben üres 

ingatlan, valamint a szép korúak potenciális áldozatai a házalóknak, csalóknak. A bővített 

kamerarendszer visszatartó erővel bír a betörést, rongálást elkövetni szándékozók számára, 

bűncselekmény megtörténte esetén az elkövetők beazonosításában nyújt segítséget. A 

fejlesztés a közbiztonság növelése révén hozzájárul a helyi lakosság – különösen az idősek és 

a fiatalok - komfortérzetének javulásához, élhetőbbé teszi a települést. Prevenciós hatás is 

érvényesül, a rendszer visszatartó erővel bír különösen a fiatalkorúak, és a sérülékeny 

csoportok tekintetében. A fejlesztés ösztönzően hat a helyi közbiztonság javításáért tenni 

kívánó civilekre, különösen a Tari Polgárőrség tevékenységére, mivel hatékonyabbá, 

eredményesebbé teszi önként vállalat tevékenységüket. 

 

A beszámolót készítette: Turopoli Zsolt polgármester 

 

Kelt: Tar, 2021. november 8. 
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