
 
 

BESZÁMOLÓ  

Projekt címe: Térfigyelő kamerarendszer bővítése Héhalomban 

 

Kedvezményezett neve: Héhalom Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület 

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

Ügyfél-azonosító: 1004765183 

Projekt azonosítója: 1952885525 

 

Projekt megvalósításának helye: Héhalom, 316/1. hrsz, 447. hrsz, 495. hrsz, 066. hrsz, 238. 

hrsz, 250. hrsz 

Jóváhagyott támogatás összege: 2 983 733 Ft 

Felhívás kódszáma és megnevezése: VP6-19.2.1.-18-5-17 kódszámú - Biztonságtechnikai 

beruházások támogatása 

 

Projekt bemutatása: A Héhalom Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület 2009-ben 

állampolgári önszerveződés nyomán alakult meg. Az egyesület az önkormányzattal szorosan 

együttműködve 2011-től pályázati támogatással és önerőből több ütemben épített ki a 

településen térfigyelő kamerarendszert. A Polgárőrség a nap 24 órában teljesít szolgálatot a 

faluban, a napi feladatok (kamerák folyamatos megfigyelése, járőrözés, forgalomirányítás 

reggelente és délután az óvoda és iskola előtt) mellett aktív szerepet vállal a térségi 

rendezvények biztosításában, valamint a rendőrségi és katasztrófavédelmi szervezetekkel 

együttműködve a lakosság tájékoztatásában.  

 

Jelen fejlesztés keretében, 11 új kamera kihelyezésével az Ó-falu részen eddig is üzemelő, de 

műszakilag már elavult kamerák cseréjére, a temető kerítésén és a kézilabda pályánál 2 új 

kameraegység kialakítására került sor. A Szent István út 1. szám alatti sportöltöző területén 

új, a kamerák közötti távolság áthidalását szolgáló jelátviteli eszköz (átjátszó állomás – 

vezeték nélküli jelátviteli eszköz) került kiépítésre. A Kossuth u. 68. szám alatt működő 

polgárőrségi irodában az új hálózati képrögzítő (NVR), 4 TB-os merevlemez, 32˝ HD monitor 

beszerzésével, a megfigyelő központban is cserére kerültek a települési térfigyelő rendszer 

kialakításának első ütemében beszerzett, mára már elavult technikai eszközök.  

 

A beruházás hozzájárul a település közbiztonságának növeléséhez, ezzel együtt a faluban 

lakók komfortérzetének javulásához. Az új állomásokkal eddig ellenőrizetlen területek váltak 

„láthatóvá és ellenőrizhetővé”, az új kamerák jobb kameraképeket biztosítanak, így 

könnyebben beazonosíthatóvá válnak a településre érkező garázda egyének és a 

bűncselekményeket elkövetni szándékozó személyek. A térfigyelő rendszer mindezek mellett 

hozzájárul a gépjármű forgalom okozta veszélyhelyzetek csökkentéséhez, a közbiztonság 

fenntartásához, a fejlesztés következtében hatékonyabbá válik a Rendőrség munkája is. 

 

A beszámolót készítette: Bakos József elnök 

 

Kelt: 2022. január 20. 
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