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Beszámoló
a Községi Polgárőr Egyesület 2015. évi munkájáról
Településünk lakossága valamint nyaraló - pihenő és fürdő vendégei jó közérzetének nyugodt,
kiegyensúlyozott életének egyik legfontosabb feltétele a közrend és a közbiztonság megfelelő állapota.
Ezen állapot szinten tartásához - úgy érezzük – hozzájárult az elmúlt év során a polgárőrök
szolgálatvállalása.
Egyesületünk megalakulásakor – 2000. december 2. – lakossági igény és önkormányzati
kezdeményezésre, és elsősorban az Országos Polgárőr Szövetség támogatásával kezdett el dolgozni a
tagság a törvényi feltételeknek megfelelően, fő feladatunknak tartottuk és tartjuk Cserkeszőlő Közrend és
közbiztonságának erősítését és a bűnmegelőzést. Tudtuk, hogy a vállalt feladatokért semmiféle
ellenszolgáltatás nem jár, de szeretnénk, hogy a vállalt önkéntes munkánk eredményeként
településünkön a lakosság szubjektív biztonságérzete javuljon. Cserkeszőlő a nagy kiterjedésű
külterületeivel, tanyavilágával nem könnyen és nem gyorsan átjárható település, a lakosság 2700 fő több
mint 30%-a külterületen él.
Főbb feladataink voltak 2015-ben:
 Településünk biztonsága, bűncselekmények megelőzése érdekében megkezdett feladatink
folytatása, a rendőrség munkájának segítése, támogatása a nagyobb óraszámban szervezett
szolgálatok biztosításával.
 A lakosság anyagi javai, vagyontárgyai ellen irányuló jogsértő cselekmények megelőzése.
 Kapcsolat megtartás és erősítés a legfontosabb partnereinkkel, az önkormányzattal és a
rendőrséggel.
 Együttműködés a falugondnokokkal, családsegítővel, az idős és főleg egyedül élő emberek
védelme érdekében bel- és külterületen.
 Folytatni kell feladatként a gyermek és ifjúságvédelemért, a kábítószer elterjedésének, és
megjelenésének megakadályozását együttműködve a védőnővel, az iskola képviselőjével.
 Alapszabályt módosítottunk a környezetünk védelmében, az illegális szemétlerakások
megszüntetése érdekében, valamint az egészség megőrzés védelmében a parlagfű elleni
fellépések védekezései terén.
Egyesületünk működésében 2015-ben szervezeti változás történt, Szokolai Lajos polgármester úr
lemondott az egyesület gazdaságvezető tagságáról, helyette Gulyás Lászlóné vette át a megbízatást, aki
egyben az egyesület könyvelője is. A könyvelési faladatokat szintén önkéntes alapon végzi az egyesület
számára, ellenszolgáltatás nélkül. A háromtagú vezetőség elnyerte a tagság bizalmát, feladatait
felelősségteljében végzi a megnövekedett adminisztratív terhekkel egyetemben. Polgárőrségünk a
közbiztonság erősítésén, a bűnmegelőzési munkán, a rendőrség támogatásán túl szerepet vállal a helyi
közösségi összefogásban, (lakodalmi menetek biztosítása, óvoda- iskolai rendezvények alkalmával járőrök
jelenléte, stb.) közösségi rendezvények lebonyolításában és biztosításában. A szolgálatok szervezése és a
járőrözések során tapasztaltuk, hogy a jelenlétünknek nagy visszatartó hatása van a szabálysértések,
illetve a bűncselekmények megelőzése tekintetében. Ennek érdekében igyekezzük szervezni
szolgálatainkat, mert úgy érezzük, munkánk hatékonysága a gyakori járőrözéssel növelhető.
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Egyesületünk életében a 2015-ös év nagyon sok munkát adó év volt. A lakosság részéről való
segítségkérés éjjel-nappal példátlan mennyiségű volt. A nem megszokott jelenségekről első sorban a saját
és környezetünk biztonsága érdekében nagyon sok információt és kérést juttattak el hozzánk.
Mindezekből azt érezzük, hogy a lakosok, a nyaraló vendégek a polgárőrök segítségére számítanak és e
bizalomra mi is mindenkor igyekszünk rászolgálni. Példaként említhető, hogy 2015-ben 6 ingatlan
riasztóira voltunk bekötve, azok bármikor küldhetik a telefonjainkra a hívást vagy sms-t, és mi azonnal a
helyszínre megyünk. Ezek a szolgáltatások általában bővülnek, költözés vagy más hasonló esetek miatt
szűnnek csak meg. A külföldön élők és a hétvégi házak tulajdonosai egyre inkább minket bíznak meg a
felügyelettel. A tulajdonosok ingatlanukat azok kulcsaival, riasztó esetén a biztonsági kóddal bízzák ránk,
hogy óvjuk az illetéktelenektől, és rendszerességgel ellenőrizzük a tanyáikat. Következő példaként
szólhatunk a sárból, árokból való gépkocsik kimentését, akkumulátor miatti behúzást, de olyan is volt,
hogy elvittük az egyik külterületi vállalkozót a benzinkútra a kannájával, mert kifogyott az üzemanyag az
autójából. Két esetben életet is mentettünk, beteg embert juttattunk időben a kórházba és a fagyhalál
elől vittük haza egy úton fekvő egyént. Részeg, út közepén fekvő fiatalokhoz orvost hívtunk, azokat
később mentő szállította el.
Polgárőreink nagyon sok órát, éjszakát, nappalt és ünnepnapot töltöttek el szolgálatban, forró
napsütésben, téli fagyos időkben, rendezvények alkalmával kötözködő ittas közönség között. Különös
tekintettel megnövekedett a szolgálati aktivitásunk a tavasszal érkezett Suzuki SX4 terepjáró tesztautó
idején, mely kettő hónapig volt a birtokunkban. Ezt követően ősszel megkaptuk a pályázaton nyert saját
tulajdonú Suzuki Vitara terepjárónkat, amely szintúgy megnövelte a járőrözési kedvet.
Tapasztaltuk, hogy a lakosokat nagyon irritálja a házalók megjelenése, azonnal telefonálnak segítségért az
erőszakos, rámenős magatartás miatt. Vannak esetek, amikor a rászedett idős emberek később mesélik el
a történéseket, miként csapták be őket. A SZEM mozgalomnak ugyan nem vagyunk tagja, helyette névjegy
kártyákat osztunk szét, telefonos és internetes elérhetőséggel, így járulunk hozzá a tragédiák
megelőzéséhez. Nagyon sokan felkeresnek bennünket a kiosztott kártyák segítségével. Bevált és
bizonyított módszer, minden évben pótoljuk az elveszett vagy elhasználódott névjegykártyákat. 2015.
évben négy alkalommal küldtünk ki figyelemfelhívó szórólapokat, esetenként ötszáz darabot. Minden lakó
háztartásba eljutott. Volt, amikor a polgárőrök vitték ki, de megesett az is, amikor a posta segített
önkéntes alapon kijuttatni a lapokat. Tudjuk, hogy a jegyző nem ad ki senkinek árusítási engedélyt, csak
nagyon indokolt esetben, arról pedig mi is tájékozódunk. Így a zugárusokat felszólítjuk községünk
elhagyására és a 44-es úton a határig kísérjük őket. Amerre elindulnak, azonnal értesítjük az érintett
település polgárőr egyesület vezetőségét.
A helyieket jogosan felháborító rongálások és garázda cselekmények megakadályozását, illetve
megelőzősét kiemelt feladatunknak tekintjük. Sajnos a hétvégi szolgálatok során gyakran láthatóak a
vendéglátóhelyek előtti közterületen lerészegedett, alkoholos üvegeket dobáló, hangoskodó tizenéves és
idősebb fiatalok is. Ingyenes önkormányzati rendezvényeken minden alkalommal szinte ugyanazok a helyi
középkorú illetve idősebb korú egyének a garázdák, rendbontók, akik elriasztják vagy megbotránkoztatják
a szórakozni vágyó lakosokat, fürdő vendégeket, nyaraló családokat. Minden esetben alkoholos
befolyásoltság alatt állnak, kihívóan viselkednek, de közszeméremsértést is több esetben elkövetnek
(közönség közé pisilnek, verekednek, félmeztelen felsőtesttel vendégek között lökdösődnek, vagy késsel
hadonásznak, kerítés tövén alszanak, stb). Ilyen esetekben a jogszerű intézkedés eredményessége miatt
higgadtnak és megfontoltnak kell lennünk. Polgárőreinket néha megütik, a garázdák ilyenkor közfeladatot
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ellátó személy elleni bűncselekményt követnek el, és a polgárőr sokszor veszélyes helyzetekbe kerül.
Hasonló esetekben gyors és határozott döntés hozatalra volt és van szükség.
Tanév kezdés idején 2015-ben is biztosítottuk a diákok részére az utakon való átkeléseket, később ezt a
faladatot átvette a parkoló őr majd a településőr. Többször megdöbbentően tapasztaltuk, hogy nemcsak a
44-es gyalogátkelőhelyen vannak magukat törvényen kívül helyezők, türelmetlen, indokolatlanul sietős,
felelőtlen, a másik ember testi épségét tudatosan veszélyeztető emberek. A körforgónál a helyi lakosok
között is előfordulnak szabálytalanságok.
Mindenszentek és a halottak napja időszakában rendszeres járőrözéssel valamint folyamatos jelenléttel
igyekszünk a temető belső rendjét veszélyeztető bűncselekmények megelőzését és a temető környékén a
biztonságos közlekedést segíteni.
Egyesületünk működése az elmúlt években biztosított volt, a pénzünk döntő többségét a gépkocsik
működtetésére, karbantartására fordítottuk. A Lada Niva autót még az új autó megvásárlása előtt is
jelentős költséggel javítanunk kellett. Polgárőreink többsége a szolgálat ellátásához szükséges
formaruhával és egyéni felszereléssel rendelkeznek, állapotuk kopottas a használattól.
2015-ben pályázaton nyertünk egy új Suzuki Vitara gépkocsit, melynek előkészítésében és a
lebonyolításában az országos Polgárőr Szövetség ezzel foglalkozó asszisztense segített. A szövegészt
Molnár Zsolt titkár készítette, a pénzügyi költségvetést Gulyás Lászlóné állította össze, a szükséges
dokumentumokat, engedélyeket Kocsis János szerezte be, és az önkormányzatnál dolgozó pályázatíró,
Mondi Viktor ellenőrizte, a szükséges formanyomtatványokba iktatta. Segítségét ezúton is tisztelettel
köszönjük.
Ugyanilyen sorrendben készült el a fűkasza pályázat is, amit megnyertünk. Közel öt millió forintból
vásároltuk meg a tárgyi eszközöket, amely a csatolt mellékletben láthatóak. A pályázat részeként kettő fő
közmunkást alkalmaz a polgárőr egyesületünk, amelynek fő feladata a parlagfű elleni védekezés a
megvásárolt eszközökkel. A közfoglalkoztatottak bér- és járulék költségét 100 %-ban a munkaügyi központ
biztosítja.
Ebben az évben a helyi vállalkozók és a lakosság pénzösszeget gyűjtött össze a rendezvények fotózásához
egy új, nagy teljesítő képességű fényképezőgép vásárlásához, hogy ne a sajátját használja az önkéntes
fotós. A pénzösszeg a polgárőrség folyószámláján keresztül lett összegyűjtve, így a fényképező is a
polgárőrség tulajdona lett, a leltár nyilvántartásában szerepel.
Az egyesületünknek 2015-ben nagyon sok pénzügyi támogatója volt. Majdnem minden képviselő anyagi
támogatásban részesített bennünket, a vállalkozók java része részt vállalt működésünk terén. Személyek,
intézmények, vállalkozások jelentős része anyagi támogatásban részesít bennünket, amelyet ezúton is
tisztelettel megköszönünk! Név szerint nem említhetünk személyeket, a beszámolót közzé kell tenni, és a
Ptk. rendelkezése szerint a személyiségi jogok védelme ránk is vonatkozik. Kérésre viszont az iratok
megtekinthetők az egyesületi elnök jelenlétében.
Szolgálati tevékenységünk adatairól elmondhatjuk, hogy az új autók idején jelentősen megnövekedett a
tagságunk között a járőrtevékenységi kedv. A Lada Niva 2015-ben 8.947 km-t tett meg, a Suzuki Sx4
tesztautó 1.644 km-t, míg a Suzuki Vitara 2.017 km-t. Mindösszesen 12.608 km volt a járőrtevékenységgel
összefüggő teljesítmény, amelybe nem számoltuk bele az iratok, pályázatok, elszámolások miatt megtett
utakat Szolnokra vagy Törökszentmiklósra. Ez a távolság majdnem kétszerese a 2014. évben teljesített
távolsággal, a 6.986-hoz képest. A korábbi években is közel hétezer kilométernyi teljesítményeket értünk
el.
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Talán ezzel összefüggésben a tagság létszáma nőtt kissé, illetve változott. Jelenleg 33 a taglétszámunk és
ebből 22 fő az, aki aktívan járőrtevékenységet teljesít. Gyarapszik a lovas tagozatunk létszáma, szinte
minden héten kijárnak rövidebb- hosszabb távolságra. A lovak saját tulajdonaikban vannak, pályázat útján
sikerült a lovak számára ellátmányt biztosítani, valamint a szükséges formaruházatot, felszereléseket
beszerezni. A lovak belterületen és külterületen is járőröznek, a kancák főleg belterületen, a csődörök
inkább külterületen, mivel ott vannak az állandó lakóhelyeik. A lovasokhoz a tavasz folyamán rendőr
lovasok társultak, kettő héten keresztül együtt rótták az utakat, külterületi gyepeket, erdőket.
A 2015-ben teljesített polgárőr szolgálat összesítője a melléklet táblázatban kiolvasható. Az összesítőben
látható, hogy 4.853 órát teljesítettünk, ez az átlagnál 50 százalékkal több az előző évekhez képest. Az
összes eset oszlopában 415 szám szerepel, ez ne tévessze meg az elemzőt, azért több az év napjainak
számától, mivel a lovas polgárőrök külön szolgálatot, és külön utakon teljesítettek szolgálatot több
esetben, egy időben a gépkocsizó járőrökkel. Sok alkalommal fordult elő az is, hogy ugyanazon a napon
két szolgálat teljesült, egyik éjszaka, míg egy másik páros nappal. A rendőrséggel közös szolgálat értendő
úgy is, hogy a rendőr a polgárőr autóban tartózkodott, egy gépjárművel hajtottak végre feladatot, de úgy
is, hogy a polgárőr ült a rendőrség autójában és úgy végeztek feladatot. Olyan esetekben többnyire más
településeken is részt vett a polgárőr vagy más települések egyesületeinek tagjaival együtt végeztek
ellenőrzéseket a rendőrség koordinálása közben. Az ilyen esetek razzia idején fordulnak elő, éjszaka,
diszkók, nagyobb rendezvények alkalmával. De közúti ellenőrzések idején is összehangolt, társult
végrehajtás történik. Közúti balesetek esetén több egyesület polgárőrei vesznek részt helyszíni
biztosításokon vagy forgalmi eltereléseknél. sajnos 2015-ben nagyon sok baleset történt a körzetünkben,
az egyesületünk 6 alkalommal ment segíteni.
Járőröző tagjaink változó arányban végeznek faladatokat. Az aktív dolgozók kevesebb szolgálatra képesek
egy-kettő kivételtől eltekintve, a nyugdíjasok és szabadfoglalkozású vállalkozóknak több idejük van, így
többet is vannak kint az utakon. Vannak néhányan nem aktív polgárőreink, de ők is megbecsült tagok,
eljárt felettük az idő, és az évek során bőven bizonyították elhivatottságukat, elismert tevékenységeiket.
Minden teljesítményt ezért az elfoglaltságok tekintetében egyformán szabad értékelni. Semelyik járőr sem
jobb vagy rosszabb a másiknál az óraszámaik alapján. Az értékelést a motiváció, a tudás és megjelenési
magatartása alapján érdemes említeni. Ez egyik jövőképünk célja, minőségi polgárőrt képezni
tanfolyamokkal, egyéb oktatási eszközökkel, makulátlan egyéni felszereléssel.

Pénzügyi beszámoló:
Községi Polgárőr Egyesület beszámolójához.(2015. 01.01-2015. 12. 31.)
Beszerzett eszközök: 11 953 000,Yukon Ranger 5x42 digitális éjjellátó
Laptop Dell NB inspiron, táska, egér
Nikon D5200 18-105 Vr Kit digitális fényképező
Maglite LED 3D lámpa
Pacific kobak
Samsung Ace4 telefon
Grillo Climber bozótvágó traktor (2db). Stil FS 410 C-E fűkasza, Stil SR 430 permetező
Fényhíd
SUZUKI VITARA ALLGRIP PRÉMIUM 1.6 benzin
Canon nyomtató
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Pénzeszközök:
Nyitó: 326.000,Záró :657.000,-

Költségek:

Anyag költség: 361.000,Közgyűlés költségei, lovas tagozat takarmány költsége
Egyéb anyag költség:240. 000,Lovasok ruházata, számítógép alkatrész, Suzuki gk tartozékok
Nyomtatvány, irodaszer:84. 000,Üzemanyag: 207. 000,Igénybevett szolgáltatások: 248. 000,Javítás, karbantartás, kiküldetési ktg, telefon, folyóirat, műszaki vizsga, jogi szolgáltatás….
Egyéb szolgáltatások: 147. 000,Hatósági díjak, bank ktg, biztosítási díj
Bér költség: 730.000,Közmunka program, melyet a munkaügyi központ támogat 100%-ban.
Személyi jellegű kifizetés:166. 000,Alapítók jutalmazása
Bér járulékok: 163. 000,Közmunka program, melyet a munkaügyi központ támogat 100%-ban.,cégautó adó
Terv szerinti értékcsökkenés: 1. 202 .000,-

Egyéb bevételek:
Magánszemélyektől kapott támogatás: 506. 000,Önkormányzattól kapott támogatás: 785. 000,OPSZ-től kapott támogatás:
1.000.000,Egyéb szervezettől kapott támogatás: 30. 000,Tagdíj bevétel:
34. 000,Telefon haszn. bevétele:
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Rendkívüli bevételek:
Közmunka programra kapott vissza nem térítendő bér és járuléktámogatás: 829.000,Parlagfű pályázat gépbeszerzése kapott vissza nem térítendő támogatás: 4. 962.000,Suzuki gk beszerzése kapott vissza nem térítendő támogatás:6. 327. 000,-

Kötelezettségek:(2015.12.31-én)

161. 000,- NAV felé járulék kötelezettség
36. 000,- telefon részlet

A költségvetésünk a fenti adatokból kikövetkeztethető, hogy jelentős összeget ért el, meghaladta a 12
millió forintot. Ebbe bele tartozik az öt millió forintos fűkasza eszköztár és a hat millió forintos terepjáró
személygépkocsi ára. Év elején nyitó összeggel is rendelkeztünk, így elmondható, hogy a pályázatok híján
a forgó vagyon közel ugyanannyi, mint előző években, másfél millió forint közelében van. Ebbe
beletartozik az üzemanyag költség, gépkocsijavítás, karbantartás, gépkocsi kötelező biztosítás, banki
költség, ügyvédi költség, minimális telefon költség, irodaszerek, posta, személyi egyéni felszerelések
(formaruha), stb.
Jövőbeni feladatainkat elsősorban a cserkeszőlői lakosok biztonságérzetének elősegítése érdekében és a
nyugodt, kiegyensúlyozott közérzetének biztosításában jelöljük meg.
Mellékletek:

1.)

2015. évi szolgálatteljesítés táblázat

Beszámolót összeállította: Molnár Zsolt – titkár
Pénzügyi adatokat összeállította: Gulyás Lászlóné – gazdaságvezető

Cserkeszőlő, 2016. március 7.

Ellenjegyezte:

_________________________
Kocsis János – egyesületi elnök
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5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

1. számú melléklet
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