
„Közbiztonsági Központ Eszközbeszerzése” 

A Kállósemjéni Polgárőrség Egyesület a 35/2013 (V.22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési 

Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások jogcím keretében 

pályázatott nyújtott be a Helyi LEADER HACS munkacsoporthoz, mely a Nyírség Vidékfejlesztési 

Közhasznú Egyesület. A pályázatott 2013. november 6-án támogatásra alkalmasnak ítélték. 

A pályázati forrásból nyert támogatás a Kállósemjéni „Közbiztonság Központ Eszközbeszerzése”-re 

irányult. A támogatás révén 8 db székkészletet, 6 db nagyasztalt, 1 konyhaszekrény garnitúrát és 1 

étkező asztal garnitúrát, 1 dohányzóasztal garnitúrát, 1 számítógépasztal garnitúrát és hozzá iroda 

szekrény garnitúra valamint egyedi gyártású 50 akasztós fogast szereztünk be. Ezen kívül a 

rendezvények és előadások megtartásához nélkülözhetetlen hangtechnika szett, mely tartalmazz: 4 

db hangfalat – 4 db állvánnyal, 2 db dinamikus mikrofont – 2 db állvánnyal, keverőpultot, 

végfokerősítőt, lejátszó készüléket és az ezekhez szükséges kábelezéseket, vásároltuk a 

támogatásból. 

Az Önkormányzat 2012. évben elnyert a volt Mozi épületén, egy Közbiztonsági Központ kialakítására 

nyert pályázatot. Ezen központban kapott irodahelyiséget a Kállósemjéni Polgárőr Egyesület. Ezen új 

létesítmény a település központjában helyezkedik el, mely tökéletes rálátást és könnyebb, gyorsabb 

beavatkozási helyet add a polgárőrség számára. Az irodákban rendelkezésre álló irodabútorokat 

fizikai állapotuknál fogva nem lehetett az új irodahelyiségbe beállítani. Ezen ok miatt volt szüksége 

egyesületünknek új irodai felszerelésre, mellyel megújítottuk a Polgárőr Egyesület eszközállományát. 

Az irodában egy számítógép asztalt székkel és hozzá 2 ügyfélszék került beállításra, valamint 

irodabútor garnitúra ahol az ügyirataikat tudjuk tárolni. A kis asztalt 2 fotellal az előtérben kapott 

helyet, az esetlegesen várakozó ügyfelek méltó módon történő fogadására. A teakonyhába egy 

konyhabútort és egy étkező asztalt 4 székkel került megvásárlásra. A nagyterem a beszerzésnek 

köszönhetően bűnmegelőző és felvilágosító előadások megtartására alkalmas a lakosság és az 

Általános Iskolai tanulók számára. Ehhez 80 darab szék és 6 db elbontható nagyasztal áll az érkező 

vendégek rendelkezésére. Az előadásokhoz csak a székek maradnak bent, az esetleges interaktív 

foglalkozásokhoz, az itt megtartandó megbeszélésekhez, konferenciákhoz, az asztalok is behelyezésre 

kerülnek így 50-60 fő asztali mellé ültetése is gond nélkül megoldható. Az előtérbe pedig fogasok 

vannak elhelyezve, hogy az érkező látogatók a kabátjaikat le tudják rakni.  

Tudjuk, hogy az Egyesület az új irodahelyiségével, illetve a mai igényeknek megfelelő eszközök 

beszerzésével, felújításával sokkalta hatékonyabban tudja már végezni Kállósemjén Községben 



betöltött szerepét és vállalt feladatát. Továbbá eredményesebb bűnmegelőző foglalkoztatásokat 

tudnak tartani. 

Jelen pályázat nagy segítségül szolgál a Kállósemjéni Polgárőr Egyesületnek, hogy az újonnan 

felújított Közbiztonsági Központban, mely az új székhelyűk, végre méltó körülmények között tudják a 

község számára is fontos évtizedek óta fennálló munkájukat végezni. Az új bútorok beszerzésével egy 

nemcsak épületileg felújított új Központba költöznek be, hanem a mindennapi munkálatok 

elvégzéséhez szükséges tárgyi feltételek egy része is beszerzésre került.  

A támogatás révén 1.999.998.- Ft támogatási összeget használhatott fel a Kállósemjéni Polgárőr 

Egyesület (4324 Kállósemjén, Kossuth u. 112.) kis értékű eszköz (bútor és hangtechnika szett) 

beszerzésre.  

Kállósemjén, 2013. november 11. 

 
 

Kállósemjén, 2013. november 11. – Egyedi gyártású nagyasztal (6db) 
 
 



 
Kállósemjén, 2013. november 11. – Szék készletek (8 * 10 db-os) 

 
Kállósemjén, 2013. november 11. – Konyhaszekrény garnitúra 



 
Kállósemjén, 2013. november 11. – Étkező asztal garnitúra (étkező asztal + 4 db szék) 

 
Kállósemjén, 2013. november 11. – Egyedi fogas készlet (50 akasztóval) 



 
Kállósemjén, 2013. november 11. – Számítógép asztal garnitúra (számítógép asztal, forgószék, 2 db ügyfélszék) 

 
Kállósemjén, 2013. november 11. – Irodabútor garnitúra 



 
Kállósemjén, 2013. november 11. – Dohányzó asztal garnitúra (dohányzó asztal + 2 db fotel) 

 

 
Kállósemjén, 2013. november 11. – Hangtechnika szett 

 
 



 

 


