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ÚJ KÖZTERÜLETFIGYELŐ KAMERARENDSZER  
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Napjainkban a biztonságérzet növelése az egyik legalapvetőbb igényként, elvárásként 
fogalmazódig meg a lakosság részéről a helyi és az országos vezetők irányába. Ebből 
az igényből fakadó felelősség, feladat vállalása, minden települése és választópolgárai 
iránt felelősen gondolkozó Önkormányzat ismérve. Ennek a felelőségnek a terhén 
szeretne jelentősen csökkenteni Vécs Önkormányzata, egy új, hiánypótló 
közterületfigyelő kamerarendszer LEADER forrásokból történő beszerzésével, 
telepítésével.  

A lakosság biztonságérzetének a javítása, épített értékek így a közintézmények 
védelme kiemelt fontosságú feladatot jelent az Önkormányzat számára.  

A Mátra közelsége miatt kiemelt feladatot jelent a természet védelme és az épített 
értékek megóvása. Több civil szervezet működik sikeresen e területen, az 
Önkormányzat és a Plébánia is nagy gondot fordít az épített és természeti környezet 
megóvására.  

A lakossági és rendvédelmi, hatósági igények, visszajelzések ellenére, költségvetési 
forráshiány miatt a Település eddig nem rendelkezett korszerű, jól működő 
közterületfigyelő kamerarendszerrel.  

A kiépített kamerarendszer nagyban elősegítheti a rendőrség, polgárőrség bűnfeltáró 
tevékenységét, segítséget jelenthet a problémás esetek, atrocitások, rongálások, 
környezeti szennyezések bűnügyi feltárásában.   

Céljai elérése érdekében, Vécs Önkormányzata, egy a mai kor kihívásainak megfelelő, 
korszerű kamerarendszert építtetett ki LEADER forrásokból.  

A település területén 1 db videóközpont és 8 db kamera került kiépítésre, amelynek 
megtáplálása nagyrészt az áramszolgáltató 0,4 kV-os hálózatról történik. 

A kiépített kamerarendszer nagy mértékben hozzájárul az Önkormányzat 
közintézményeinek, azok természeti környezetének állapot- és állagmegóvásához, az 
esetleges rongálók, renitensek, szabálytalankodók kézre kerítéséhez. 
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Vécsre gazdaságélénkítő hatással lehet, ha biztonságos településként tekinthetnek rá 
a helyi lakosok, a potenciális ingatlanvásárlók és a gazdasági befektetők. Az új 
beruházók érkezésével növekedhet az Önkormányzat adóerőképessége, ami 
rendkívül pozitív hatással lehet a település gazdasági mutatóira, fejlesztési 
eredményeire. 

Elképzelései megvalósításában, a létesített kamerarendszer fenntartásában, az eddigi 
gyakorlatnak megfelelően, az Önkormányzat számíthat a kormányzati és pályázati 
forrásokra, a gazdasági előrejelzések alapján növekvő tendenciát mutató 
adóerőképességekre csakúgy, mint helyi lakosok, civil társadalmi szervezetek és a 
helyi Katolikus Plébánia erkölcsi támogatására is. 

A választott képviselőtestület reményei szerint Vécs a jövőben is egy élhető, fejlődő 
település lesz. Az Önkormányzat épített értékei a természetes környezet fontos részeit 
képezik, ezért azok fejlesztése, tisztán tartása, megóvása fontos feladat a 
településvezetők számára.  

A kamerarendszer kiépítése során olyan környezetbarát, környezetkímélő 
technológiák-anyagok kerültek felhasználásra, amelyek a legcsekélyebb terhelést 
jelentik a közvetlen környezetre. 
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A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, az Önkormányzat 
kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejezett ki, nem közvetített 
szegregációt, előítéleteket. 

A projekt megvalósítását térségi vállalkozás végezte, ahol a szolgáltató és a 
megrendelő közötti szoros földrajzi és társadalmi kapcsolat eredménye az 
együttműködések kiszélesedése és a helyi gazdasági fejlődése. 

A LEADER forrásokból megvalósult kamerarendszerrel kapcsolatban megfogalmazott 
lakossági igények ilyen mérvű kielégítése, a lakóközösség biztonságérzetének 
javítása pozitív hatással lehet a Lakosság és az Önkormányzat kapcsolatára, 
indikátora lehet későbbi közösségi együttműködéseknek.  

Az elkészült kamerarendszer preventív hatása és korszerű bűnfeltáró képességei 
hosszútávon elősegíthetik a pozitív településkép kialakítását, fejlesztését, megóvását. 

Vécs Önkormányzata a legjelentősebb helyi közösségformáló, közösségszervező erő. 
Tevékenységével olyan közösségépítő és közösségmegújító feladatokat lát el, amivel 
jelentősen hozzájárul a település jelenlegi békés, nyugodt arculatához.  
 

  
 

Társadalmi tevékenysége fókuszában a családok, de különös tekintettel a hátrányos 
helyzetű családok és gyermekek állnak, ennek megfelelően évről-évre magas 
színvonalú családi napokat, a gyermekek számára kézműves és erdei táborokat 
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rendez melyek alkalmával külön figyelmet fordít a környezetvédelemre, a 
környezettudatos életmód fontosságára, annak fejlesztésére 
 
A projekt megvalósítása után, a kötelező Önkormányzati feladataink mellett 
természetesen folytatjuk tovább a jól bevált, sikeres programjainkat és társadalmi 
közösségfejlesztő munkánkat.  
 
Ennek érdekében a legszélesebb korosztályokra és társadalmi rétegekre kiterjedő 
közösségeket szervezünk és támogatunk, továbbra is tevékenyen részt veszünk a 
térségi rendezvényeken. 
 
Továbbra is fő feladataink között szerepel településünk kulturális, tárgyi és szellemi 
örökségének megóvása, közösségek fejlesztése, népszerűsítése melyek 
megvalósításához forrásokat kutatunk fel, pályázatokat nyújtunk be, programokat, 
tanulmányokat dolgozunk ki. 
 
 
A LEADER forrásokból elkészült fejlesztésekkel az Önkormányzat még szélesebb 
körben, még látványosabban, még hatékonyabban, még sikeresebben tudja elvégezni 
eddigi tevékenységeit. 
 


