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Térfigyelő kamerarendszer
bővítése Mezőfalván

2014.

Mezőfalvi Polgárőr Egyesület bemutatása
A Mezőfalvi Polgárőrség 1992-ben alakult és 43 főt tud a soraiban. Kitűnő
kapcsolatot ápolunk a rendőrséggel. A tagdíjfizetés mellett igen sok saját
költséggel járó feladatot kell felvállalnunk. Lízingelünk például egy Suzuki
Ignis személygépkocsit, amely méltóbb körülményeket biztosít a
járőrözőknek. Új formaruha áll az állomány rendelkezésére, ami elegánssá
is teszi a mezőfalvi polgárőröket. Minden hónap utolsó péntekjén,
általában 18 órától tartjuk gyűléseinket a rendőrség épületében.
A pályázat célja
Mezőfalva településen szintén LEADER pályázatból már kialakításra került
a 2013-as évben egy alap térfigyelő rendszer, melyet most szintén a
LEADER pályázat keretében tudtunk bővíteni, hiszen a jelenlegi
rendszerünk nem tudta teljes mértékben lefedni a településünket, úgy
hogy azt a megjelenő bűnözési hullám nem tudja kijátszani. A bővítéssel a
teljes területi lefedettséget meg tudtuk valósítani, így már mondhatni,
hogy 100 %-os eredményeket tudunk felmutatni a bűnözés visszaszorítása
terén.
Mezőfalva Nagyközség biztonsága szempontjából fontos részének tartjuk a
kamerarendszereket. A kialakított rendszer bővítése a bűnözői elkövetési
módok változása miatt indokolt. A település szabályos térszerkezetű,
ebből adódóan a bejövő utakról megközelíthető belső utcák könnyen
elérhetőek. A rendőrséggel történt egyeztetés kapcsán a bejövő utak
térfigyelő kamerával történő ellátása a fontos szempont, hiszen így
könnyen azonosíthatóvá válik az adott időpontban beérkező járművek

helyzete. Az előző beruházásnál a közterületek megfigyelése kapott
hangsúlyt,
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LEADER-es
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megvalósításnál a bejövő útvonalak megfigyelése a kiemelt cél.
A projekt tartalma:
 11 db valós Day-Night IR
LED

csőkamera

került

kihelyezésre. A csőkamera
paraméterei:(GVBL3410/VF,
IP IR LED-es csőkamera, 3x
optikai

zoom.

Beltéri/kültéri

színes,
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biztos,

1/3.2",
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MegaPixel, valós D/N, 0.0
lux, intelligens IR szabályozás, WDR, IR LED max. 15m, 3x optikai
MOTOR zoom / fókusz, varifokális optika: f=3.0-9.0mm, opcióban:
SD/SDHC memória kártya, H.264, dual stream, ONVIF, max. 20fps
(max. 3MP felbontásnál), 12V DC, 24V AC, vagy PoE. • GV-NVR
GV32 FREE, ingyenes 32 csatornás IP NVR rögzítő szoftver gyári
tartozék a kamerához.
 8 pár video átjátszó IP alapú
 2 db háttértár PC alapú digitális
rögzítés
 1 db joystick speed dome vezérlő
került beszerzésre.

A pályázatban vállalt kötelezettségek
A pályázatban bemutatott fejlesztési elképzelés, mely a meglévő térfigyelő
kamerarendszer tovább fejlesztését és bővítését eredményezné Mezőfalván
a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület által elkészített Helyi
Vidékfejlesztési Tervének 3. 3 pontjához illeszthető, mégpedig a 2.
célkitűzéséhez, mely a helyi életminőség fejlesztését tűzte ki célul és a
LEADER intézkedése a közrend és közbiztonság megteremtése. A 2.
célkitűzésben megfogalmazottak alapján a következő elképzeléseket tudja
elősegíteni az egyesületi fejlesztés „Kamera rendszerek kihelyezésével a
településeken megjelenő bűnözési hullámok visszaszorítása a cél, mely az
elmúlt időszakokban egyre életszerűbb. A településeken élő lakosság
megfelelő életkörülményeinek biztosításával a települések élhető és
biztonságossá tétele a lakosság szám megtartását tudja eredményezni”.
Vélhetően a kamerarendszer további bővítésével a településen ezen
célkitűzések meg tudnak valósulni.
A támogatás igénybevételéhez egyesületünk a következő vállalásokat tette:
 Együttműködési megállapodás keretében egy közös marketing
kiadványt készített el az önkormányzattal együttesen.
 A Polgárőr Egyesület vállalta, hogy a 2014-es évben a Mezőföldi Híd
által szervezett programokon minimum 2 alkalommal részt vesz.
Ami már meg is valósult az első 2014. január 30., a második
rendezvényen való részvétel 2014. május 29.-én.
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Egyesületünk tagsággal rendelkezik a kezdetektől fogva.
 Ügyeleti számot biztosít az egyesületünk a településen élők számára.

 5 oldalas szakmai anyagot készít a beruházás megvalósítását
követően az egyesületünk, melyet szintén a Mezőföldi Híd HACS
rendelkezésére bocsátunk.
 A Mezőfalvi Polgárőr Egyesület pénzügyi és fenntarthatósági tervet
készített el a projekt adatlapjához.
Várható eredmények:
Várhatóan csökkenni fog a vagyon elleni bűncselekmények száma a
településen.
A vállalkozások nagyobb nyereséget tudnak elérni, ha biztonságos
környezetben tudják folytatni tevékenységüket.
A településen élő lakosság biztonság érzetét tudják növelni ezek a
megvalósult fejlesztések.
A megfigyelt területeken az illegális szemételhelyezések is várhatóan
megszűnnek, mellyel a lakókörnyezet tisztasága megóvhatóvá válik, így a
település környezeti állapota javulhat hosszabb távon.
A pályázaton az egyesületünk 5 000 000 Ft támogatásban részesült, 100 %os támogatási intenzitás mellett.
Mezőfalva, 2014. május 29.
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