
Building up a Protection and Rescue Alarm network in the Szatmar area
***

Realizarea unei re ele de protec ie i alarmare în zona Sătmarț ț ș
***

Védelmi és mentési riasztási hálózat felépítése a szatmári térségben

Acronim: ALARM NETWORK

Parteneri: U.A.T Municipiul Carei / Asocia ia Microregională Csengerț

Buget total: 115.800 euro

Perioada de implementare: 01/01/2012 - 31.01.2013



Conferin a de închidereț
***

Zárókonferencia

Carei/ Nagykároly  31.01.2013

Locul evenimentului: sala de conferințe de la castelul Karolyi
Helyszín: Károlyi kastély konferenciaterme



Obiective propuse în proiect
Pályázatban kitűzött célok

• Crearea unei ”re ele de alarmare” comune, în cadrul căreia reprezentan ii for elor de ț ț ț
ordine, pompieri i speciali ti I.S.U, autorită i publice, servicii de voluntariat, pot ș ș ț
colabora/coopera pentru asigurarea siguran ei publice în zonă.ț

• Utilizarea posibilită ilor,ț  diminuarea i evitarea pericolelor lărgirii spa iului Schengen.ș ț
• Crearea unor re ele de supraveghere video a localită ilor de frontieră, schimb de ț ț

experien ă în utilizarea re elelor , între parteneri.ț ț
• Îmbunătă ireaț  dotării unită ilor de ordine i siguran ă publică.ț ș ț

• Olyan riasztási lánc létrehozása, melyben a közbiztonsági és katasztrófavédelmi 
szervezetek, önkormányzatok és helyi önkéntes szervezetek együttműködhetnek a 
térség biztonságának növelésében;

• A schengeni bővítés lehetőségeinek kiaknázása, veszélyeinek mérséklése;
• Térfigyelő hálózatok kiépítése a határmenti településeken, melyek működésének 

tapasztalatait megoszthatják a partnerek;
• A közbiztonság területén működő szervezetek eszköz-ellátottságának fejlesztése.



Rezultate ob inute până în prezent (ROț )
Eddig elért eredmények (RO)

• Realizarea par ială a ț re elei de supraveghere video în municipiul Carei: ț 23 de camere video 
amplasate

        (22 fixe, 1 rotativă-speed-dome), urmează alimentarea lor, cablarea i punerea lor în func iune.ș ț
• Dotarea  echipajelor Poli iei Locale cu ț 50 de bucă i de uniforme de vizibilitate pentru iarnă i ț ș

vară.
• Dotarea  echipajelor i a autoturismelor Poli iei Locale cu ș ț 9 bucă i de sta ii mobile de emisie-ț ț

recep ie, cu ț 9 echipamente de înregistrare audio-video pentru autoturisme i un server ș
performant, dotat cu APS. 

• Prezentări de prevenire a consumului de droguri, în unită ile  colare din municipiu.ț ș
• Organizare i participare ș la conferin e tematice de specialitate, privind ț Avantajele i ș

dezavantajele aderării României  la spa iul Schengen, din punctț ul de vedere al prevenirii i ș
combaterii infrac ionalită ii. ț ț Vizite de lucru. 

• Térfigyelő videohálózat részleges kiépítése Nagykárolyban, összesen 23 kameraegységgel
(22 hagyományos és 1 „speed-dome” forgatható kamera), következik a kamerák betáplálása, 
kábelezése, üzembe helyezése.

• 50 db többfunkciós téli és nyári láthatósági ruházati csomag beszerzése a Helyi Rendőrség 
munkatársai számára

• 9 db mobil adó-vevő PMR készülék, 9 db.autóba szerelhető adatrögzítő készülék és egy nagy 
kapacitású szerver beszerzése a Helyi Rendőrség számára.

• Drogprevenciós előadások megtartása a nagykárolyi iskolákban.
• Konferenciaszervezés és részvétel szakkonferencián. Téma: Előnyök és hátrányok a 

bűnmegelőzés és bűnüldözés területén, Románia Scengeni csatlakozása után. 
Intézménylátogatás.



Proiectul în cifre
A pályázat számokban

Buget total proiect/ Pályázat összköltségvetése: 115.800 euro, TVA inclus./tartalmaz ÁFÁ-t.

Buget Asocia ia Microregională Csenger/ ț Csenger Társulás költségvetése: 60.400 euro
Buget U.A.T Municipiul Carei/ nagykárolyi önkormányzat költségvetése: 55.400 euro

Cofinan are ț Asocia ia Microregională Csenger / ț Csenger Társulás önrésze: 5% - 3.020 euro
Cofina are U.A.T Municipiul Carei/ ț nagykárolyi önkormányzat önrésze: 2% -1.108 euro

Din total buget U.A.T Municipiul Carei/ Nagykárolyi önkormányzat költségvetéséből:
49.200 euro - achizi ia de dotări tehnice,uniforme/ț műszaki eszközök, egyenruhák beszerzése.
  5.800 euro - prezentări antidrog, conferin e, management proiect/   ț konferenciák,    

drogprevenciós előadások, pályázat menedzsment.
     400 euro - au rămas necheltui i/ ț megmaradt.



Sistemul de supraveghere amplasat pe stâlpul de electricitate 
A térfigyelő rendszer egysége az áramszolgáltató oszlopán 



Uniforma de vizibilitate/ Láthatósági ruházati csomag



Dotări noi achizi ionate pentru Poli ia Locală/ț ț
Új eszközök a Helyi Rendőrségnek 



Prezentări pentru prevenirea consumului de droguri/ 
Drogprevenciós előadások



Conferințe/ Konferenciák



Prezen a în presa locală/ ț Megjelent sajtóanyagok 



Greută i întâmpinate în implementarea proiectului /ț
A pályázat megvalósítása során tapasztalt nehézségek

• Din cauza lipsei prefinan ării,  achizi ionarea dotărilor prevăzute în proiect a reprezentat o problemă. ț ț
Municipiul a recurs la utilizarea unui credit, unde dobânzile aferente nu se pot finan a din proiect. ț

• Pentru amplasarea camerelor video pe stâlpii de electricitate, s-a solicitat proiect tehnic, reprezentând 
costuri neprevăzute în proiect, iar situa ia juridică a amplasării, alimentarea, cablarea camerelor este un ț
deziderat, care dorim  să se rezolve cât de curând, în rela ia municipiului cu furnizorul de electricitate. Din ț
această cauză, punerea în func iune a sistemului de supraveghere întârzie. ț

• Achizi ionarea i utilizarea binoclurilor de vizualizare nocturnă în România este restric ionată prin lege, ț ș ț
doar pentru serviciile speciale de interven ie i Poli iț ș ț a de frontieră este permisă. Prin cererea de 
modificare tehnică aprobată de A.M, s-au putut înlocui binoclurile cu alte dotări necesare echipării Poli iei ț
Locale.

• În viitor, trebuie solu ionată securizarea transmisiei i stocării datelor înregistrateț ș  iș  afi ajele prevăzute de ș
reglementările specifice în vigoare.  

• Az utófinanszírozás elveiből következően, komoly problémát jelentett az eszközök költségeinek 
előlegezése: banki hitelért kellett folyamodnia az önkormányzatnak is, aminek kamatköltségeit a program 
nem finanszírozza; 

• A térfigyelő kameráknak az áramszolgáltató oszlopain történő elhelyezéséhez műszaki tervet kellett 
készíteni, aminek költségeit a pályázat nem fedezi. Ami pedig a kamerák elhelyezésének, 
betáplálásának, kábelezésének tisztázatlan jogi helyzetét illeti, az áramszolgáltató és az önkormányzat 
viszonyában, csak remélni tudjuk, hogy ez hamarosan megoldódik. Ezzel magyarázható a térfigyelő 
rendszer működésbe helyezésének késlekedése is. 

• A pályázatban lévő éjjellátó távcsövek beszerzését és használatát Romániában korlátozza a törvény, 
ezért a VÁTI beleegyezésével, a távcsöveket más, a Helyi Rendőrség számára hasznos eszközökre 
cseréltük.  

• A jövőben meg kellene oldani a felvételek közvetítésének és tárolásának biztonságát, figyelmeztető 
táblák kihelyezését, az adatvédelmi előírásoknak megfelelően.



Cum ar trebui să continuăm? 
Hogyan folytathatnánk?

Prin prevederea corectă în bugetele locale a sumelor necesare implementării proiectelor.
Prin înlesnirea i continuarea colaborării/cooperării între institu iile de ordine publică i I.S.U ș ț ș
din localită ile de frontieră, din ambele ări.ț ț
Prin facilitarea accesului reciproc la bazele de date/ informa iile de inute privind ț ț
infrac ionalitatea.ț
Prin promovarea colaborării, a rezultatelor ob inute i în alte zone de frontieră comune.ț ș
Prin proiecte noi, depuse împreună!

A pályázatok előfinanszírozására szükséges összegek, a helyi költségvetésekben, időben 
való befoglalásával.
A határmenti övezet rendfenntartó és katasztrófavédelmi szervezetei együttműködésének 
segítése és folytatása által.
A bűnözésre vonatkozó kölcsönös adat- és információszolgáltatás/csere feltételeinek 
megteremtésével.
Az együttműködés és az eredmények népszerűsítésével, kiterjesztésével.
Új, együtt beadott pályázatokkal! 



 
  Vă mul umesc pentru aten ia acordată!ț ț
    Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

***

                                                                                    Várna Levente
                          U.A.T Municipiul Carei

                            responsabil proiect
                             0040/261/861679

                             discarei@gmail.com
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