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Tisztelt Közgyűlés!
Az elmúlt évi közgyűlés óta eltelt időszak történéseit és tevékenységünket
összefoglaló beszámoló bevezetőjében rendhagyóan létszámhelyzetünket
értékelve elmondhatom, hogy egyesületünk a 2010. évi működését 20 taggal
kezdte. Évek óta először fordul elő, hogy 20 fővel tevékenykedjünk egész
évben, sőt az év második felében 1 fő tagjelölt a próbaidős hónapok letöltését
követően sikeres vizsgát tett a Polgárőrség Szolgálati Kézikönyv anyagából,
december 1-től rendes tagként vesz részt az egyesületünk munkájában.
Azonban arról a tényről is -ami már az ez évi beszámolóhoz tartoznabeszélnem kell, hogy egy 5 éves tagsággal rendelkező tagtársunk tagsági
viszonyának megszüntetésére került sor, közös megegyezéssel a január
hónapban, mivel elfoglaltságai miatt az utóbbi időkben nem tudott részt venni
rendszeresen az egyesület munkájában.
Rátérve az elmúlt évi tevékenységünk értékelésére és összegzésére, most is,
mint előző évi beszámolómban úgy jellemezhetem, hogy elég nehéz, valamint
programdús évet zártunk.
Az Országos Polgárőr Szövetség a 2010. évre is több pontos programot hirdetett
meg a települések közbiztonsági helyzetének javítása, megszilárdítása és a
lakosság biztonságérzetének növelése érdekében. 2010. január 4-én megtartott
rendkívüli közgyűlésünk határozata alapján kiemelt feladatként 4 programpont
végrehajtását vállaltuk nyilatkozatunkba:
- Az idős és egyedül élő személyek rendszeres látogatása
- Az „egy rendőr-egy polgárőr” közös szolgálat szükség szerinti
biztosítása
- A folyamatos szolgálat teljesítése, ami azt jelentette, hogy minden nap
egy polgárőr páros teljesítsen szolgálatot a településen
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- A három programpont mellett plusz feladatként vállaltuk még az „egy
iskola-egy polgárőr” elnevezésű feladatot
A kiemelt és egyéb feladatainkat az év elején elkészített egész évre szóló, az
egyesületünkre szabott cselekvési programunkba határoztuk meg.
A cselekvési programunkban meghatározottak végrehajtása érdekében az előző
évek gyakorlata alapján kéthetente rendszeresen megtartott üléseinken terveztük
meg a folyamatos szolgálatainkat, főként az esti és éjszakai órákba a
településünk területére.
A folyamatos szolgálatok végrehajtásával párhuzamosan részt vettünk a község
lakosságának egy részét is mozgósítva a Tavaszi nagytakarítás országos
akciónap feladatainak végrehajtásában, melynek során igyekeztünk
összegyűjteni a szemetet a község területén és az Orosháza-Tótkomlósi út
mindkét oldalán a közigazgatási határig.
Részt vettünk kisebb létszámmal az Orosházi Rendőrkapitányságon a Békés
Megyei RFK. Bűnmegelőzési Osztály munkatársai által tartott előadáson.
Az elmúlt évben is több esetben szervezni kellett az előző évben bevezetett
járőr-szolgálatot azon esetekre, mikor településünk lakosainak nagy része
elhagyja a lakását, ez főként a temetési szertartások esetén az esetleges
bűnelkövetések megelőzése érdekébe történt. Egy esetben felkérésre lakodalom
megtartásának alkalmával is járőröztünk a délutáni óráktól másnap hajnalig.
A folyamatos szolgálat végrehajtásával párhuzamosan a rendőrség munkáját
segítve helyt álltunk a területünkön megtartásra kerülő rendezvények
biztosításában. Így a Falunap, Autó Rally Verseny, Fehértó Napja, március 15-i,
október 23-i megemlékezések alkalmával.
A biztosításban a legnagyobb létszámot igénylő, a településünkön első
alkalommal megrendezésre kerülő Autó Rally Verseny, ahol a versenypálya
terjedelméből adódóan a biztosításban szükséges létszámigény meghaladta a
rendelkezésre álló létszámunkat. A létszámpótlást a rendező biztosította az
orosházi polgárőrök és biztonsági őrök bevonásával. A rendezvény egész napos
volt és rendkívüli esemény nélkül lezajlott.
Továbbá nagyobb létszámmal vettünk részt a Fehértó Napja rendezvény
biztosításában, melyen szintén nagy létszámmal jelentek meg az ország több
részéről természetkedvelő vendégek. A Körös-Maros Nemzeti Park
munkatársaival együttműködve hajtottuk végre a biztosítási feladatokat.
Továbbá végrehajtottuk a főfeladataink között szereplő, főként a tanyavilágban
lakó idős és egyedül élő személyek rendszeres látogatását.
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Az utóbbi években a feladataink között szerepelt a Halottak napján és az előtteutána lévő napokban a temető és környékének a felügyelete, ezt most is
végrehajtottuk.
A folyamatos szolgálatokból adódóan az előző évekhez viszonyítva a
külterületeken is több járőrözésre került sor és ezáltal is tettünk valamit a mezei
lopások és egyéb bűncselekmények megelőzése érdekében.
Az eddig összefoglalt elmúlt évi tevékenységünket, amit szabadidejük egy részét
feláldozva kiemelkedően aktív és aktív tagtársakkal végeztük a célkitűzéseink
megvalósítása érdekébe a következő, számokban is kifejezett adatok hűen
tükrözik:

Összes szolgálat:
Önálló szolgálat:
Rendőrrel köz.szolg.:

2010. évben

2009. évben

478 eset 2.162 óra
407 eset 1.563 óra
71 eset 599 óra

407 eset 1.697 óra
355 eset 1.359 óra
52 eset 338 óra

Járőrözéseink során a szolgálati gépkocsival pedig 12.980 km-t tettünk meg.
Az előbbi számadatokhoz tartozik még, hogy a részünkről 2 esetben történt
jelzésadás büntető eljárás kezdeményezésére, 14 esetben történt jelzésadás
szabálysértési eljárás kezdeményezésére a körzeti megbízott felé. Valamint
közös szolgálat ellátása során 29 esetben összesen 130.000.- Ft helyszíni bírság
került kiszabásra.
Megítélésem szerint tevékenységünkkel most is, mint az előző évben érezhetően
segítettük a körzeti megbízott munkáját, valamint a folyamatos közterületeken
történt jelenlétünkkel hatékonyan hozzájárultunk településünkön a közbiztonság
szinten tartásához, erősítéséhez és a lakosság biztonságérzetének növeléséhez.
2009 évben településünkön volt a legjobb a közbiztonsági helyzet a megyei
statisztika szerint. 2010 évben a szinten tartáson túlmenően javulás volt
megállapítható.
Együttműködési kapcsolatunk rendszeres és folyamatos a BMPSZ -szel, a helyi
önkormányzattal, a rendőrséggel. Hasonlóképpen jó és rendszeres a kapcsolat a
Körös-Maros Nemzeti Park munkatársaival, a gazdasági egységekkel és a
Vadásztársasággal.
A működésünket lehetővé tevő támogatást kaptunk az elmúlt évben a BMPSZtől, Kardoskút Község Önkormányzatától, év végén Polgármester úrtól a
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polgármesteri keretből, magántámogatóktól, pályázat útján az NCA-tól valamint
az SZJA 1%-os felajánlásból. Ezen támogatási összegek a pénzügyi
beszámolóban fognak szerepelni.
Egyesületünk nevében ezúton is szeretném megköszönni a nyújtott
támogatásokat támogatóinknak. A támogatási összegek célszerű felhasználásáról
elszámoltunk a törvényben meghatározottak szerint.
Az elmúlt évben is a támogatásoknak köszönhetően hajtottunk végre szolgálati
ruha vásárlást, így minden tagtársunk rendelkezik az alapvető polgárőr
ruházattal.
Egyesületünk tagjai rendszeresen megfizetik a tagdíjakat, fegyelmi vagy más
eljárást egyesületünk egyik tagjával szemben sem kellett kezdeményezni.
Végezetül szeretném megköszönni az elnökség és magam nevében az egyesület
tagjainak az elmúlt évben tanúsított áldozatos munkáját, ugyanis több tag munka
után megmaradó szabadidejének feláldozásával tett eleget a szolgálati feladatok
ellátásában.
Csak elismeréssel tudom illetni a tagság elmúlt évben tanúsított aktivitását és
felelősségteljes hozzáállását a feladatok végrehajtása során. Minden aktív és
kiemelkedően aktív tagtárs lehetőségei mértékében kivette a részét az elmúlt évi
tevékenységünkből. A kiemelkedően aktív tagtársaknál, akik külön elismerést
érdemelnek plusz tevékenységükért: elsőként Károlyi László tagtársat nevezném
meg, aki már évek óta nemcsak korban, hanem szolgálatteljesítésben is elöljáró,
továbbá a kiemelkedően tevékenykedők között nevezném meg még Dankó Pál,
Skorka Pál, Mucsi Sándor tagtársakat. Úgy gondolom, hogy nem tévedek, ha
úgy fogalmazok, hogy az utóbbi két évben egy ütőképes kis csapattá
kovácsolódott össze egyesületünk tagsága.
Szeretném, ha a tagtársak aktivitását és létszámát tekintve csak pozitív változás
történne az elkövetkező időben. Mindehhez jó egészséget kívánok minden
tagtársnak.
Végezetül megköszönve figyelmüket ennyiben
beszámolómat, illetve az első napirendi pontot.

kívántam

előterjeszteni

Ádász Ferenc
elnök
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