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Projekt bemutatása:
Felsőtold településen vezet keresztül a 2122-es út, a központból északkeleti irányban, a 21
145-ös úton haladva érhető el a zsáktelepülés, Garáb. A faluban nagy az átmenő gépjármű
forgalom a zsúnypusztai kőbánya közelsége miatt, illetve a településen keresztül halad át a
Hollőkőre tartó turistaforgalom is. A faluban nem működik polgárőrség, azonban az Alsótoldi
Polgárőrség aktív tagjai között felsőtoldi lakosok is vannak, így a rendszeres polgárőri jelenlét
biztosított a településen. A kamerarendszer 2012-ben, LEADER pályázati forrásból épület ki,
a térfigyelő kamerák és képrögzítő szerver berendezések ekkortól folyamatosan, 24 órás
üzemidővel működtek. Az elmúlt 10 évben az eszközök műszaki élettartama lejárt, az IP
kamerák képminősége- és kiértékelhetősége már kifogásolható, a Wifi antennák
jeltovábbítása bizonytalan volt.
A fejlesztés eredményeként a régi, meglévő térfigyelő kamerák helyett 5 darab 8 megapixeles
felbontású IP csőkamera került felszerelésre. Az 5 db kameraállomás képi anyagának
feldolgozása és archiválása 16 csatornás képrögzítővel biztosított. A nagyfelbontású IP képi
anyag megjelenítése és kiértékelése céljából, egy nagyméretű 32”-os Full HD felbontású
monitor került telepítésre. A kamerarendszer korszerűsítésének fő célja volt, hogy a falu jó
közbiztonsági állapota a fenntartási időszakban is megmaradjon, a lakosság és a településre
látogató vendégek minél inkább biztonságban érezzék magukat, ingatlanaikat és
vagyontárgyaikat. A fejlesztés eredményeként továbbra is ellenőrizhetőek a településen
történt cselekmények. A faluban számos vendégház és kiszolgáló egység működik, így a
fejlesztés szükségességét az is indokolta, hogy az itt pihenő turisták biztonságban érezhessék
magukat és értékeiket.
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