Kamerarendszer bővítése 2017. évre
Balatonbogláron a Dózsa Gy. utcában az 1. számú villanyoszlopon lehet elhelyezni egy térfigyelő- és
egy rendszámos kamerát, továbbá innen látszik a Gömbkilátó, s innen lehet továbbítani a kamera
jelet a József Attila utca, Szabadság Liget és Krúdy Gyula köz kereszteződéshez. A kereszteződésbe
két térfigyelő kamera kihelyezése van tervezve. Esetlegesen egy fa visszametszése szükséges, illetve a
Gömbkilátón a szektor antenna elhelyezését ehhez kell igazítani.
A Dózsa György utcai körforgalomhoz és a mellette lévő vasúti átjáróhoz egy-egy térfigyelő kamera
kitelepítése megoldható.
A Gyep utcai Közterület Fenntartó Szervezet épületében elhelyezésre kerül egy rögzítő egység, s a
bejárati kaput, illetve az udvart megfigyelő biztonsági kamera kerül kihelyezésre. Továbbá ide lesz a
TESCO kereszteződés kameráinak bejövő jele is továbbítva. Amennyiben sikerül áramforrást
kialakítani a kereszteződésnél, vagy a Datalogic ZRT-vel megegyezve áramszolgáltatás kérdésben, a
kamerák kihelyezhetők. Amennyiben nem lehet megoldani, úgy a kertészettől lehet megtervezni az
áram kivezetését. Ez magasabb költségekbe kerülne, így ez esetben a kereszteződés a jövő évre lesz
csak bekamerázva. Egy kamera elhelyezése a kertészet kéményére kikerülhet, ami a kereszteződést
távolról veszi, ez esetlegesen segíthet tisztázni a balesetek körülményeit.
Amennyiben az EON hozzájárul, további átjátszók és kamerák kerülnek felhelyezésre a posta
parkolónál jelenleg is működő "kamera tartó oszlopra". Ezáltal a volt "Gyógyszertár parkoló" egyik
villanyoszlopára rendszám megfigyelő kamera kerül kihelyezésre. A rendőrség zömében ezen
kereszteződés felvételét kéri ki a Hivataltól. Továbbá a meglévő kamerák mellé a posta parkoló
további szektorára is irányítható újabb kamera.
A piac meglévő kamerarendszeréhez további két kamera kerülne kihelyezésre. Az egyik az
Országzászló felé irányulna a másik pedig a parkoló felé.
Szőlőskislakon 2016-ban kihelyezett két kamera mellé további kamera kerülhet kihelyezésre a Fő utca
irányába.
Egy mobil, azaz vadkamera beszerzése szükséges Csere Ferenc mezőőr részére a külterületi
problémák
megelőzése
érdekében
(illegális
szemétlerakás,
gépkocsi
feltörések
csökkentése/megelőzése a szőlőknél, stb.)
Mivel Szőlőskislakról nem látszik rendesen a Gömbkilátó, így nem lehetséges a központba bejuttatni
a kamera jelét, s nem lehetséges megfelelő internetet sem szolgáltatni arra, ezért a felverő rendszer
kamerafelvételeit csak helyszínen lehet letölteni Notebook segítségével. A balatonboglári piac
kamera rendszere ugyanúgy zárt felvevő egységre rögzít, internet ott sincs kiépítve. Egy nagy
kapacitású, de ugyanakkor kis méretű notebook beszerzése szükséges a kamerafelvételek
letöltéséhez. A rendőrség gyakran több kamera nagyobb időintervallumú felvételeit kéri ki a
hivataltól, de az adatok ez esetben akár több száz gigabájtos adattartalmat is jelenthet, így egy-egy
gyors külső adattároló beszerzése szükséges. Kisseb adattartalomhoz USB Pendrive-ot hoznak, vagy
DVD lemezre kerül kiírásra a felvétel.
Összességében további 10-15 kamera kerülhet kihelyezésre 2017. évben. (költségkeretnek
megfelelően)

