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BESZÁMOLÓ
a
KÖZSÉGI POLGÁRŐR EGYESÜLET
2013. évéről
A Községi Polgárőr Egyesületet 2000. december 02-én alapították.
Az Egyesület célja:
A közbiztonság és a közrend megteremtésében, valamint fenntartásában való önkéntes
lakossági részvétel a rendőrséggel, az önkormányzattal, valamint állami illetve
társadalmi szervezettekkel és szövetséggel, amely elősegíti az Egyesület eredményes
működését.
Az Egyesület feladatai:
a) A helyi közrend, a közbiztonság védelmében, valamint a bűnmegelőzésben való
közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálat, figyelőszolgálat. A közúti baleset
helyszínén, valamint bölcsőde, óvoda, általános közvetlen közelében jelzőőri
tevékenység végzése;
b) A katasztrófákra felkészülés, a katasztrófák elleni védekezés és a helyreállítás,
újjáépítés feladataiban, valamint a polgári védelmi szervezetek tevékenységében,
továbbá a környezet veszélyeztetésének, károsításának megelőzésében és elhárításában,
következményeinek felszámolásában való részvétel;
c) A baleset-megelőzési, az áldozatvédelmi, a közlekedésbiztonsági, állat,- környezet,és természetvédelmi tevékenység támogatásában, a lakosság és az önkormányzat közötti
kapcsolat erősítése;
d) A rendőrségről szóló törvény alapján a rendőrkapitányok, a megye tekintetében a
rendőrfőkapitány és az illetékességi területen működő önkormányzatok által
létrehozott bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottság munkájában való részvétel;
e) Az otthonában élő fogyatékos személy védelmében, a polgárok és javaik
védelmében, az állami és önkormányzati vagyon megóvásában való részvétel;
f) A közterületeken közbiztonsági, bűnmegelőzési valamint bűnüldözési célból
elhelyezett képfelvevő által rögzített felvételek megfigyelése;
g) Rendezvények helyszínének biztosítása;
h) Közreműködés a bűncselekmények megelőzésében és felderítésében, eltűnt
személyek felkutatásában, a gyermekbalesetek megelőzésében.
i) Az állami és települési önkormányzati szervek feladat teljesítésében közreműködés,
önállóan, illetve az együttműködő szervekkel közös szolgálat teljesítése;
j) Körözött tárgyak, személyek és holttestek azonosításában és felkutatásában való
részvétel;
k) Folyamatos kapcsolattartás és a kölcsönös együttműködés a helyi
önkormányzatokkal, az állami és önkormányzati szervezetekkel, a rendőrség, a
katasztrófavédelem, illetve a NAV vám- és pénzügyőri szerveivel, a környezet- és
természetvédelmi szervezetekkel, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes
tűzoltóságokkal, a mezei- erdészeti- és természetvédelmi őrszolgálattal, valamint a
Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarával, kölcsönös
segítségnyújtás egymásnak a feladatok ellátásában.
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Az alábbiakban rögzítem a 2013. év összevont beszámoló tartalmi megbontását:
számviteli beszámoló
költségvetési támogatás felhasználása
vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
a cél szerinti juttatások kimutatása
a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől
kapott támogatások mértéke
6. a közhasznú szervezet, vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve
összege
7. a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
1.
2.
3.
4.
5.

1. a számviteli beszámolót mellékletként csatoljuk.
2. a költségvetéstől az egyesület nem kapott támogatást.
3. nyitó pénzkészlet:
gazdálkodó szervezetektől kapott támogatás:
- OPSZ
231. 000,- Önkormányzat
650. 000,magánszemélyektől
„
„
kapott kamat:
Szja 1%

133. 866,881. 000,-

125. 695,636,32. 737,-

Összesen:

1. 173. 934,-

Működési költségek:
Bank ktg
Záró pénzkészlet:

1. 059. 498,30. 058,84. 378,-

Összesen:

1. 173. 934,-

4. Nem nyújtott támogatást.
5. Helyi Önkormányzattól kapott támogatás
OPSZ
6. Nem nyújtott juttatást.

650. 000,231. 000,-
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7. Beszámoló a 2013. évi közhasznú tevékenységről:
Az egyesületünk a 2013. évben a feladatait az előírtak betartásával és a 2011. évi CLXV.
törvény a polgárőrségről és a polgári tevékenység szabályairól megalkotott
rendelkezések szerint ellátta. Együttműködünk a rendőri szervezettel, az
önkormányzattal, betartottuk az Országos Polgárőr Szövetség rendelkezéseit. Az új
Polgárőr törvény szabályait ismerjük, ehhez alkalmazkodva folytatjuk a
működésünket. Járőrözéseink alkalmával, a falugondnokokkal és a családsegítővel
közösen összehangolva, a rendőrség segítő tevékenységével együttesen a község
közbiztonságához aktívan hozzájárultunk.
Az Önkormányzati, iskolai és magán célú rendezvényeken helytálltunk.
Önkormányzati rendezvényen 4 alkalommal vettünk részt (nyugdíjas találkozó, Cserke
Vitéz napok, Szent István ünnepe, Szüreti mulatság). Iskolai rendezvényeken 10
alkalommal vettünk részt (Valentin bál, farsang, március 15, hulladékgyűjtés, majális,
évzáró és ballagás, évközi délutáni rendezvények, karácsonyi hangverseny, stb.). Kettő
magán célú rendezvényen szolgáltuk a biztonságot, lakodalmas menet biztosításán. A
polgárőrség kistérségi találkozóján részt vettünk, melyet Tiszasason tartottuk meg, 12
település részvételével. Ezen a rendezvényen a polgárőrök tudását és felkészültségét
mérjük össze évenként egyszer, egymással, játékos formában a nyilvánosság előtt. 2014.
évben, helyben tartjuk a kistérségi polgárőr találkozót és vetélkedőt. Bővült a
magántulajdonú ingatlan, illetve intézmények riasztóberendezéseire történő csatlakozás
a telefonjaink segítségével, így azonnali reagálásra képesek vagyunk. 2013. évben kettő
új helyre kötöttek be riasztó berendezést, melynek értesítőjét a mi telefonjainkra
kötötték. A riasztóval felszerelt ingatlanokon félévente próbariasztást kezdeményezünk.
A temetések idején, amennyiben arról tudomást szerzünk, a parkoló autókra ügyelünk.
Több alkalommal vittük magunkkal az általános iskola képviselőit, a családsegítőt,
sokszor az éjszakai szolgálatunk során, akik megtapasztalhatták a mulató helyek
rendezvényein a fiatalok által tanúsított magatartást. A falugondnoki, családsegítő
hálózatnak, a védőnőnek továbbra is a rendelkezésére állunk, az elmúlt hosszú téli
időszakban a rászorult emberek számára mi is segítséget adtunk. Helyi jellegű
segélyhívásokra a nap 24 órájában reagálunk, bármikor elérhetőek vagyunk. A körzeti
megbízott rendőrrel, több alakalommal hajtunk végre közös szolgálatot, és segítünk a
helyi éjszakai mulatók alkalmával a rend fenntartásában. A rendőrséggel közösen és a
gyámhivatal képviselőivel az elmúlt évben négyszer hajtottunk végre közös szolgálatot,
nemcsak a településeinken, hanem a szomszédos településeken is, a rendőrség
járműveivel.
2013 évben a polgárőr autóval 7063 km-t tettünk meg szolgálataink során, 1400
kilométerrel többet az elmúlt évhez képest. A szolgálati autó átlagosan 590 km-t futott
havonta, vagyis alkalmanként 34 km-t tett meg egy járőr. Cserkeszőlő területén
összesen száz kilométernél is hosszabb közút található. A múlt évben négy esetben
vettünk részt eltűnt személy felkutatásában. A szolgálatteljesítés során ritka esetben,
sürgős riasztások alkalmával, saját autóval is végrehajtunk feladatokat, ezen idő alatt
nem számolunk fel anyagi költséget. Általában az elnök és a titkár autójával fordul
ilyesmi elő. Polgárőreink gyalogosan, illetve kerékpárral hajtottak végre figyelő, és
járőr szolgálatot a község belterületén, a Fürdő úton, valamint az üdülő övezetben. A
településőrrel és kutyás rendőrrel együtt a késő esti órákban az illegális
szemétlerakásokat kutattuk fel, és jegyeztük fel a szolgálati naplóba. A polgárőrök
havonta átlag 17 alkalommal vannak jelen az utakon. 2013 évben a polgárőr járőr
összesen 3790 regisztrált órát teljesített, ami 500 órával több az előző évhez képest. A
nem regisztrált esetek közé tartozik a sürgős rendőri segítségnyújtás, a hatósági
helyszíni tanúskodás, a bíróságon való részvételek, valamint a polgárőr tevékenységgel
összefüggő megyei képviseleti megjelenések, a pályáztatási, elszámolási kiküldetések a
Törökszentmiklósi megyei kirendeltség irodához.
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Községünkben egyre több lakos nyújt segítséget információ átadással, figyelő
szolgáltatásaival segítik a bűnmegelőzés hatékonyságát. Az elmúlt évekhez képest
jelentősen megnőtt a lakosok bizalma irántunk, melyet az anyagi támogatásaik is
bizonyítják. A járőrtevékenység ideje alatt egyszerre legalább két polgárőr vesz részt,
alkalmanként átlag 5 órán keresztül vannak jelen. Szolgálat megkezdése előtt felveszik
a kapcsolatot a Kunszentmártoni rendőrségi ügyelettel, bejelentkeznek, majd a
szolgálat végeztével kijelentkeznek. Ezt a jelentési kötelezettséget a 2011. év november
hónapban alkotott új polgárőr törvény követeli meg. A szolgálati időbeosztás előre
történik, a szervezést a titkár látta el. Az elmúlt évben a szolgálati időszakot tekintve 40
% arányban az este időszakban, 40 % arányban, nappali időben, és 20 % arányban az
éjszakai órákban került végrehajtásra.
Községi Polgárőr Egyesület (Cserkeszőlő) szolgálatteljesítésben töltött napok száma
jan.

febr.

márc.

alkalom: 19 11 20
óraszám: 279 227 310

ápr.

május

22 20
274 290

jún.

júl.

aug.

szept.

19 18 11 19
443 499 295 399

okt.

nov.

dec.

14 17 9
182 286 84

össz:

199
3790

A táblázatból kitűnik, hogy decemberben a terepjáró meghibásodása rendkívül
lerontotta a szolgálatok statisztikai adatait. El kell ismerni, autó nélkül a külterületi
bejárások megritkulnak, ellehetetleníti a tagok szerepléseit, és megtépázza az
aktivitást, cselekvési kedvet, motivációt. Sajnos egyre kevesebben vagyunk, csupán 23
tag teljesít szolgálatot, ebből is tíz személy az, aki havonta legalább egyet, vagy többet
bevállal. Idősödik az állomány, de a legaktívabbak közülük kerülnek ki. Annyira
dicséretre méltó a teljesítményük, hogy még súlyos betegség közepette is kijár egyikük
szolgálatot teljesíteni. A fiatalokat az újdonság motiválná, a divatos megjelenés.
Mindezeknek igyekszünk eleget tenni, újítunk, formaruhánkat lecseréljük az
adományokhoz és támogatásokhoz képest, minden egyes alkalommal új tagok után
kutatunk, toborzást kezdeményezünk. Az Interneten folyamosan népszerűsítjük
tevékenységeinket, vidám hangulatunkat reklámozva próbálunk új tagokat csábítani
az összehangolt csapatunk közé.
Az egyesületünk, 2013. évben a nehézségek ellenére a feladatokat kapacitásunk
teljében, kiemelkedő mértékben elláttuk. A község közbiztonságához működésünkkel
maximálisan hozzájárultunk. A tagság állománya összehangolt, a járőr párosok
ugyanazok. Személyi változás ritkán fordul elő, de betegség és más családi okok miatt
többen kiléptek. Viszont lett két új tagunk, lovas polgárőrök, akik csakis a saját lovaik
hátán nyújtanak segítséget, és teljesítenek aktív szolgálati cselekvéseket. Így az
átlagosan 30 tagot számláló létszám magmaradt. Nézeteltérések nem fordulnak elő
egymás között, a kialakult csapatszellem továbbra is helytálló. A vezetőség ugyanúgy
részt vesz a járőr és rendezvény tevékenységein azon felül, hogy a szabadidejük
teljében kimerítő és alapos munkával a polgárőr egyesület nyilvántartási, elszámolási
feladatait tudásukhoz mérten maximálisan teljesítik. A tagságról, az új digitális
nyilvántartó rendszerünk összevetései és a tapasztalatok alapján elmondhatjuk, hogy a
több napos rendezvények egész napos feladatai rendkívüli mértékben kimeríti őket. A
rendezvények utáni hetekben kevésbé mutatnak aktivitást, a közszereplés és az
elismerés hiánya nagyon elveszi a kedvüket a szolgálatteljesítés, a közösségi élet
részvételétől. Az egyesület Internetes oldalán kiolvasható a lakosok bizalma és
érdeklődése, havonta átlagosan 600 olvasója van a honlapnak, akik öt percnél tovább
maradnak a 29 oldalak valamelyikén. Ettől függetlenül a belterületi lakosok zöme a
tapasztalataink szerint nem érzik magukat veszélyben, a birtokaikat, vagyonukat nem
féltik, jóval kevesebb a betörés, bűnelkövetések száma az országos átlaghoz képest.
Ezáltal a polgárőrség szolgálatira nem tartanak igényt, megtűrik és dicsérik az aktív
működésünket, biztonságosabbnak tekintik a környezetüket, ám nem tekintik mindezt
fontos tevékenységnek. Nem érzik, hogy ez a nyugalom részben a polgárőrség érdeme.
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A működési költségeink között az alábbiakat számoltuk el:
- üzemanyag költség
- gépjármű biztosítás
- gépjármű javítás
- telefon költség
- posta költség
- rendezvény költség
- bank költség
- iroda felszerelés.
A polgárőr iroda felújítása talán ez évben befejeződik, annak berendezési tárgyaira is
szeretnénk támogatókat találni, valamint a szolgálati autónk állapotának
fenntartásához, javításához jelentős költségek merülhetnek fel.
A beszámoló mellékleteként csatoljuk a leltár összesítőt, és az éves szolgálatteljesítés
összesítő oldalát, valamint a költségvetést és a 2014. évi munkatervet.
Kérem a közgyűlést, hogy a 2013. évre elkészített beszámolót fogadja el.

Cserkeszőlő, 2014. március 2.

Molnár Zsolt
az egyesület elnöke

