
 
 

Beszámoló  

a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról 
 

Pályázó neve: Héhalom Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület 

Pályázó címe: 3041 Héhalom, Szent István Király út 1. 

Ügyfél-azonosító: 1004765183 

Támogatási határozat iratazonosító: 1623157564 

 

Projekt címe: Térfigyelő kamerarendszer bővítése Héhalomban 

Projekt megvalósításának helye:  

Kamera kihelyezés: 3041 Héhalom, Szent István király út – 96 hrsz 

Átjátszó állomás: 3041 Héhalom, Szent István király út 1. – 238. hrsz 

Központ: 3041 Héhalom, Kossuth Lajos út 86. – 250 hrsz 

Jóváhagyott támogatás összege: 2.996.090 Ft 

Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület HVS Intézkedés megnevezése:  

8. Biztonságtechnikai beruházások támogatása 

 

A Héhalom Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület 2009-ben, állampolgári 

önszerveződés nyomán alakult meg Héhalom közbiztonságának javítása érdekében. 

Héhalom Község Önkormányzata és a Polgárőr Egyesület az elmúlt években jelentős 

biztonságtechnikai fejlesztéseket valósított meg LEADER pályázati támogatással, a 

település Ófalu-részén kamerarendszer került kiépítésre, valamint a helyi általános 

iskola, az óvoda és az egészségügyi mikrocentrum épületében beltéri kamerarendszert 

létesítettek. 

 

A 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult fejlesztés keretében a 

Polgárőr Egyesület a települési térfigyelő kamerarendszer harmadik ütemét valósította 

meg. Héhalomban a Szent István Király út és az azt keresztező utcák sarkán 6 

térfigyelő kamera kihelyezése történt meg, amellyel teljes egészében megfigyelhető a 

település Újfalu-részén átvezető út gépjármű forgalma. A kivitelező a kamerák közötti 

távolság áthidalását szolgáló jelátviteli eszközt helyezett ki a Szent István király út 1. 

szám alatti sportöltöző területén, valamint megfigyelő központ került telepítésre 

Polgárőrség Kossuth út 68. szám alatti épületében. A projekt Héhalom Község 

Önkormányzata, a Héhalom Községért Közalapítvány és a Szil-Szit Kft. 

együttműködése keretében valósult meg. Az együttműködő partnerek a fejlesztés 

népszerűsítésében vállaltak szerepet. A projekt részeként a Héhalom Községért 

Közalapítványt és a Héhalom Közbiztonságáért Polgárőr Egyesületet bemutató közös 

tájékoztató kiadvány is készült.  

 



 
 

 

FÉNYKÉPEK 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 



 

HÉHALOM BIZTONSÁGÁÉRT ÉS FEJLŐDÉSÉÉRT 
 

A lakosság biztonságérzetének javítása, személyi 
tulajdonának, valamint a település történelmi, épített, 
kulturális értékeinek fokozott védelme, a bűnalkalmak 
csökkentése érdekében Héhalom Község Önkormányzata és 
a Héhalom Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület az elmúlt 
években több ütemben valósított meg települési térfigyelő 
kamerarendszer kiépítéséhez kapcsolódó fejlesztést.  
A település Ófalu részén 2011-ben valósult meg a beruházás 
első üteme, az Önkormányzat 2,1 millió forint LEADER 
támogatást kapott 4 darab kamera kihelyezésére, és a 
Polgármesteri Hivatal épületében megfigyelő központ 
létesítésére. A nagy képfelbontású kamerák a Petőfi és 
Kossuth út kereszteződésének környezetét, az Általános 
Iskola előtti területet, a Kossuth utca bejövő és kimenő 
forgalmát, valamint a Községháza épületének környezetét 
figyelik.  

A Héhalom Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület még 
ebben az évben felmérte az önkormányzati tulajdonú 
intézmények, és a partner szolgáltatók által használt 
ingatlanok biztosításához szükséges eszközök körét, és 
beltéri vagyonvédelmi rendszer kiépítését kezdeményezte 
a betörések megelőzése érdekében. A 76/2011. VM 
rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 
LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től 
nyújtandó támogatások pályázati felhívása keretében, 586 
ezer forint támogatási összegből az Általános Iskola, az 
Óvoda, és az Egészségügyi Mikrocentrum kül- és beltéri 
hangjelzőkkel kiegészített GSM-kommunikátorral ellátott 
behatolás-jelző rendszere épült ki.  
Jelen fejlesztés a meglévő kamerarendszer további bővítése, amelyet a pályázó Polgárőr 
Egyesület a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-
ban nyújtandó támogatások jogcím keretében valósított meg 2,9 millió forint támogatási 
összegből. A Szent István Király út és az azt keresztező utcák (Jókai út, Bartók Béla út, 
József Attila út, Arany János út, Zrínyi út) sarkán az ÉMÁSZ oszlopokra kihelyezett 5 darab 
fix és 1 darab 360 fokban körbeforgatható kamerával teljes egészében megfigyelhető a 
település Újfalu-részén átvezető út gépjármű forgalma. A telepített kamerák mindegyike 
Day/Nigh funkcióval rendelkezik, a kamerák által előállított színes videojel digitális 
formában, vezeték nélküli rádiós hálózaton kerül továbbításra a Közösségi Ház épületére 
telepített átjátszó rendszeren keresztül a Polgárőrség Kossuth út 68. szám alatti épületében 
kialakított megfigyelő központba.  

 



 

 

Héhalom Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület 
A Héhalom Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület 2009 áprilisa 
óta működik bejegyzett szervezetként. Feladata Héhalom község 
lakóinak és területének védelme, a bűnalkalmak korlátozásával az 
ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a 
közbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldöző, valamint a 
rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés 
erősítése. A Polgárőrség tagjai aktív szerepet vállalnak a 
gyermek- és ifjúságvédelmi, áldozatvédelmi, környezetvédelmi 

feladatok ellátásában, továbbá a közösségi rendezvények szervezésében és lebonyolításában is. 
Járőrszolgálataik során folyamatosan ellenőrzik a közutakat, közműveket, a hibákról haladéktalan 
tájékoztatást nyújtanak az illetékes szervek, hatóságok részére, szükség szerint biztosítják a 
helyszínt. Az Egyesület aktívan népszerűsíti a Szomszédok Egymásért Mozgalmat (SZEM), 
melynek lényege, hogy az egymás szomszédságában lakók az átlagosnál sokkal jobban figyelnek, 
vigyáznak egymás értékeire és közvetlen lakókörnyezetükre, felelősséget érezve saját és mások élet-
és vagyonbiztonsága iránt.  
Kérjük, segítse a Héhalom Közbiztonságáért Polgárőr Egyesületet személyi jövedelem adója 
1%-ának felajánlásával! Adószám: 18644801-1-12 
Kapcsolat: Bakos József elnök – Héhalom Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület (3041 Héhalom, 
Szent István Király út 1.) http://hehalom-polgarorseg.webnode.hu; E-mail: hehalom@postafiok.hu 
Polgárőrség ügyelet: +36-70/ 637- 3985; Szolgálati gépkocsi: +36-31/326-5244 
 
Héhalom Községért Közalapítvány 

A 2002 óta működő Héhalom Községért Közalapítvány aktív 
részese Héhalom közösségi életének. Tevékenysége során nagy 
hangsúlyt fektet a helyiek identitástudatának erősítésére, a helyben 
fellelhető értékek felkutatására, a hagyományok megőrzésére, az 
önkormányzati fenntartású oktatási intézmények működési 
feltételeinek javítására, valamint a községrendezés és 
területfejlesztés elősegítésére. A Közalapítvány a Bor és Barátság 
Egyesülettel minden évben megrendezi a Dél-Cserháti Bormustrát, 

melynek célja a szőlőtermesztés hagyományainak megőrzése, újjáélesztése, a borkultúra 
színvonalának emelése, megismertetése, terjesztése. A rendezvény 
komplex helyi igények kielégítésére törekszik, egy színvonalas 
kulturális program kereteibe ágyazva, lehetőséget teremt a 
Cserhátalja területén élő amatőr és profi borászok számára, hogy 
boraikat megméressék, színvonalukat szakmai zsűri értékelje. A 
Közalapítvány EMVA Falumegújítás és –fejlesztés jogcím, valamint 
a LEADER jogcím támogatásával elmúlt két évben megvalósított 
fejlesztései a település idegenforgalmának fejlesztését, a turisztikai 
szolgáltatások körének bővítését célozta meg. A Községháza előtti közpark 2013 novemberében 
alakult át közösségi és rekreációs igényeket kiszolgáló pihenőparkká, a 2014. augusztus 20-án, 
ünnepélyes keretek között átadott Falumúzeumban a felújítást követően ismét megtekinthetők a 
héhalmi népművészeti alkotások, a népviselet legszebb darabjai, valamint a település lakóinak régi 
használati- és munkaeszközei.  
Amennyiben egyetért céljainkkal, támogassa a szervezetet személyi jövedelemadója 1 %-ának 
felajánlásával. A Héhalom Községért Közalapítvány adószáma: 18638875-1-12.  
Kapcsolat: Dr. Berze Gábor kuratórium – elnök - Héhalom Községért Közalapítvány (3041 Héhalom, Petőfi 
út 1.) E-mail: nograd@mgyk.hu  
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