
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Térfigyelő kamerarendszer kialakítása Kapuváron 

 
 
A lakosság biztonságérzetét leginkább veszélyeztető közterületi bűnözés visszaszorítására az 
önkormányzat a rendőrséggel és a „Közbiztonságunkért” Közalapítvánnyal együttműködve, 
kiépít egy köztérfigyelő rendszert, amelynek folyamatos figyelése és kezelése a 
Rendőrkapitányságon történne meg.  
 
Több bűnügyi statisztika is alátámasztja ugyanis az a tényt, hogy Kapuvár belterületi 
közterületeit tekintve a Fő tér és környéke a leginkább védendő terület, ahol a rongálások, 
garázda cselekmények és lopások leggyakrabban előfordulnak. A bűncselekmények fajtájából 
adódóan a tettesek az elkövetést követően nagyon gyorsan, általában tanuk nélkül távoznak a 
tett helyszínéről, így elfogásuk nehéz, olykor lehetetlen feladat a rendőrség számára. A 
projekt keretében felszerelésre kerülő térfigyelő kamerák segítségével elérhetővé válik a 
közterületek biztonságának fokozása, a lakosság szubjektív biztonságérzetének erősítése, a 
vagyontárgyak megrongálása elleni hatékony fellépés fokozása.   
 
A kamerarendszer folyamatos figyelése és kezelése a Rendőrkapitányságon történne, így 
azonnali intézkedés kezdeményezhető a járőrök helyszínre küldésével. A kamerák 
eredményesen használhatóak a közterületi, vagyon elleni, garázda jellegű bűncselekmények 
megelőzése, ismeretlen tettes felderítése érdekében, mivel azonban a város legforgalmasabb 
pontjain kerül felszerelésre, ezért komoly szerepet szánunk neki a forgalom ellenőrzése terén 
is (például a gyanús személyek és gépkocsik kiszűrése, az alkalmi lopások megelőzése, 
reagáló képesség növelése, az elkövetők kilétének megállapítása stb. valósítható meg).  
 
A kamerák elhelyezkedése:  
1. Kapuvár, Esterházy Pál sétány - Fő tér csomópont közterületre (398. hrsz.),  
2. Kapuvár, Fő tér 2. előtti közterületre (3475/1. hrsz.),  
3. Kapuvár, Fő tér - Hősök Parkja előtti közterületre (1571/1. hrsz.). 
 
A kamerarendszer kiépítésével tehát nemcsak a lakosság, hanem az idelátogatók 
biztonságérzetének növelése valósul meg, ezáltal közvetett hatásként az idegenforgalom és a 
gazdaság fejlesztésében aktív szerepet kap. 
 
Széles társadalmi körben a lakosság és az idelátogatók a marketing tevékenységnek 
köszönhetően információkat szerezhetnek a támogatásról és a kamerarendszer kihelyezéséről, 
ezáltal a pályázat során megvalósított tevékenységeknek visszatartó erejük lenne. Hirdetnénk 
a kamerarendszer kihelyezését a helyi rádióban, a helyi tv újságban, valamint a helyi 
újságban, így növelve a kamerarendszer megismerhetőségét. 
 
A projektmegvalósítás során kiemelt figyelmet kap a helyi identitás eszközének, a Rábaköz 
helyi társadalmának és gazdaságának erősítését szolgáló Rábaközi Tallér pénzhelyettesítő 
utalványnak a népszerűsítése, használatának ösztönzése.  



 
 
 
 
 
35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 
végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások jogcím keretében, 8546281983 azonosító 
számon benyújtott pályázat 
 

Költségvetése: 
Támogatás:   3.065.031,- Ft 
Saját forrás:      827.558,- Ft 
Összes költség:  3.892.589,- Ft 

 
Megvalósítás időtartama: 2013. november 29 – 2014. május 29. 

 
 


