
 
 

Beszámoló  

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

Pályázó neve: Palotási Polgárőr Egyesület 

Pályázó címe: 3042 Palotás Kossuth út 1. 

Ügyfél-azonosító: 1004795335 

Támogatási határozat iratazonosító: 1623157555 

 

Projekt címe: Térfigyelő kamerarendszer bővítése Palotáson 

Projekt megvalósításának helye: 3042 Palotás, Kossuth út, Temető út, Bajcsy-Zsiliszky út, 

Rózsa út, Szabadság út 

Jóváhagyott támogatás összege: 2.977.680 Ft 

Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület HVS Intézkedés megnevezése:  

8. Biztonságtechnikai beruházások támogatása 

 

A Palotási Polgárőr Egyesület célja a működési területén található közösségi és személyi 

tulajdon fokozott védelme, a bűnalkalmak csökkentése, a közterületek és a környezet 

rendjének védelme, a közbiztonság erősítése útján a közösség biztonságérzetének növelése, a 

lakosság nyugalmának biztosítása. A Polgárőrség folyamatosan kapcsolatot tart a Pásztói 

Rendőrkapitánysággal, Palotás Község Önkormányzatával, valamint a szomszédos 

települések polgárőrségeivel, ezen, szervek felkérésére tevékenységi körében rögzítetteknek 

megfelelően nyújt segítséget. Palotáson 2009-ig nem működött térfigyelő kamerarendszer, a 

garázda bűncselekmények és a közlekedési szabálytalanságok számának folyamatos 

növekedése miatt a Polgárőr Egyesület pályázatot nyújtott be a 122/2009. (IX.17.) FVM 

rendelet alapján, térfigyelő kamerarendszer kiépítésére. A nyertes pályázat keretében 2011 

októberében egy 10 kamerából álló rendszer került kiépítésre Palotáson. A 35/2013. (V.22.) 

VM rendelet támogatásával megvalósult beruházás keretében a már meglévő rendszer további 

15, SAMSUNG SCB2000P és SCB3000 1/3"-os színes kamerával került bővítésre. A 

kamerákhoz a Rózsa út 1. szám alatti önkormányzati épületben, valamint a Bajcsy – 

Zsilinszky úti sportpálya öltözőjének egy helyiségében 1-1 megfigyelő központ került 

kialakításra 8 csatornás digitális hálózati rögzítővel, 1 Tb-os winchesterrel és 19"-os ACER 

színes monitorral.  

 

A bővítés során az új kamerákkal megfigyelt területek Palotáson: 

1. A Rózsa út bevezető szakaszára érkező autósforgalom, 

2. Az általános iskola udvara, a sportpálya területe, az iskola mögött kialakított közösségi 

park, 

3. Palotás község főtere és a katolikus templom bejárata, 

4. A sportpálya előtti kereszteződés, a sportpálya bejárata, a temető előtti út, a temető 

bejáratai, 

5. A Művelődési Ház hátsó bejáratai előtti terek, 

6. A Művelődési Ház bejárata és a bejárat előtti tér. 

 

A projekt megvalósításában a Palotási Polgárőr Egyesület Palotás Község Önkormányzatával, 

a Palotás Ifjúságáért Alapítvánnyal és Kotasz Tibor helyi vállalkozóval működött együtt. A 

pályázat keretében továbbá a két civil szervezetet bemutató szórólap került összeállításra, 

amely letölthető formátumban elérhető Palotás Község weboldalán, valamint nyomtatott 



 
 

formátumban elérhető lesz a Palotási Ifjúságáért Alapítvány által szervezett rendezvényeken 

és Kotasz Tibor helyi vállalkozó éttermében.  

 

 

 
 

 

 
 



 
 

 

 

 
 

 
 



 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TISZTELT TÁMOGATÓNK! 
 
Az Ön segítségével, támogatásával, aktív közreműködésével és 
érdeklődő hozzáállásának köszönhetően a Palotás Ifjúságáért 
Alapítvány célkitűzéseit az elmúlt években eredményesen teljesítette. 
 
Amennyiben egyetért céljainkkal, köszönettel kérjük és fogadjuk, hogy 
azok megvalósulásához személyi jövedelemadója 1 %-ának 
alapítványunk javára történő felajánlásával hozzájárul. 

ADÓSZÁMUNK az szja 1% felajánlásához: 18635597-1-12 
 

 
 

Továbbra is kiemelt feladataink közé tartozik a gyermekek, fiatalok 
támogatása, ismeretterjesztő, kulturális előadások szervezése, a 
községi egészségnap lebonyolítása. Célunk az Ön hozzájárulásával 
folytatni támogató munkánkat, részt venni a palotási fiatalok 
közösségi életében és a helyi kezdeményezések létrejöttében.  
 
Szja 1%-on túli felajánlását a 63600928-16300062 bankszámlára történő 
utalással bármikor megteheti, és ezzel megtiszteli és lekötelezi az 
alapítvány aktív kuratóriumát.  
 
Igyekszünk gyermekeink érdekében a legjobban hasznosítani! 

 

Tisztelt Palotási Lakosok! 
 

A Palotási Polgárőr Egyesület (3042 Palotás, Kossuth út 1.) feladatai: 
A működési területén található közösségi és személyi tulajdon fokozott 
védelme, az ezeket károsító jogsértések megelőzése. A bűnalkalmak 
csökkentése. A közterületek és a környezet rendjének védelme, szervezett 
keretek között. A közbiztonság erősítése útján a közösség 
biztonságérzetének növelése, a lakosság nyugalmának biztosítása. 
Szerződéssel biztosított kapcsolattartás a Pásztói Rendőrkapitánysággal, 
Palotás Község Önkormányzatával, a szomszédos települések 
polgárőrségeivel; e szervek felkérésére segítségnyújtás.  

ADÓSZÁMUNK az szja 1% felajánlásához:18644942-1-32 
Szja 1%-on túli felajánlását a 63600928-16302693 bankszámlára történő 

utalással megteheti, és ezzel mindannyiunk biztonságát segíti elő. 

             
Egyesületünk, nyertes LEADER pályázatának segítségével 2014-ben 
térfigyelő kamerarendszer bővítést valósíthatott meg Palotáson. A 
beruházás növeli a köz és magánvagyon védelmét, a lakosság, különösen a 
nők, az idősek és az egyedülállók biztonságérzetét. A kamerarendszer 
segítségével kiszűrhetővé, felismerhetővé válnak a garázda egyének, a 
bűncselekményeket elkövető személyek. A térfigyelő rendszer mindezek 
mellett hozzájárul a gépjárműforgalom okozta veszélyhelyzetek 
csökkentéséhez, a közbiztonság fenntartásához. 
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