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Tisztelt Közgyűlés 

Az elmúlt évi közgyűlés óta eltelt időszak történéseiről és tevékenységünkről szóló 

beszámolás bevezetőjében elmondom, hogy egyesületünk 2008. évi működését 18 

taggal kezdte, majd közvetlen év elején 2 fő kérte tagságának megszűntetését. így 16 

taggal tevékenykedtünk mostanáig. 

Jelenleg van két tagjelöltünk, Török Attila és Dankó Pál úr, akik január hónapban 

vizsgáznak a Polgárőrség Szolgálati Kézikönyv anyagából és ezt követően nyernek 

tagfelvételt az egyesületünkbe. 

A korábbiakhoz hasonlóan kéthetente rendszeresen megtartott üléseken két hétre előre 

meghatározzuk a feladatokat és szolgálatbeosztásokat, melyek alapján végeztük illetve 

végezzük tevékenységünket. 

Az Országos Polgárőr Szövetség a 2008. évet a közterületi bűnmegelőzés évévé 

nyilváníttatta, ez egyesületünk számára külön főfeladatot jelentett. A minél 

eredményesebb végrehajtás érdekében Cselekvési Programot készítettünk. Melyben 

meghatároztuk azon fő feladatainkat, melyek a közösségi és személyi tulajdon 

fokozott védelme mellett a közterületi bűnözés megelőzését, illetve bűnalkalmak 

csökkenését hatásosan elősegítik. 

A cselekvési Programban meghatározott feladatokat a 16 tagsági létszámon belül 14 
aktív taggal láttuk el. A közterületi bűnmegelőzés évének jegyében előző évhez 
viszonyítva lehetőségünk szerint igyekeztünk fokozni járőrszolgálatainkat a község 
bel-és külterületén egyaránt, hogy célkitűzéseinket minél jobb eredménnyel valósítsuk 
meg. 

Itt jegyzem meg, hogy az év derekán 2-3 hónapban több tagtárs kevésbé aktivizálta 

magát a szezonális időszakok alatt úgy a gyűléseken mint a szolgálat ellátások során. 

Figyelem felhívást követően az utóbbi időben lényeges javulás tapasztalható. 

Összességében azonban elmondható, hogy szabadidejéhez és lehetőségéhez mérten a 

szabadideje egy részét feláldozva a kiemelkedően aktív tagok mellett a kevésbé aktív 
tagok is kivették részüket a munkából, azaz járőrözésekből. 



Mindezt tükrözik azon számok, melyek a vállalt kötelezettségeink teljesítése 

érdekében végzett tevékenységünk során eltöltött időre vonatkoztatva a következők: 

1. Összes szolgálati óra: 282 alkalommal 978 óra- ebből 

2. önálló szolgálat 233 alkalom 748 óra 

3. Rendőrrel közös szolgálat 35 alkalom 194 óra 

4. Postai kísérőszolgálat 14 alkalom 36 óra 

Fenti adatokat figyelembe véve 2007-es évhez viszonyítva 105 órával kevesebbet 

teljesítettünk, de mindez főként a rendőrrel közös szolgálati óra számcsökkenéséből 

adódik. Mivel körzeti megbízottunk több időt tartózkodott más területen. 

A számadatokhoz tartozik még, hogy a polgárőrök 30 esetben éltek jelzésadással a 

körzeti megbízott felé jogsértő cselekmények és információadások vonatkozásában. 

Továbbá 36 intézkedésnél vettek részt. 

Sajnos beszélnünk keli arról is, hogy tevékenységünk ellenére a bűncselekmények 

elkövetésének száma a tavalyi évhez viszonyítva némileg emelkedett. 

A község külterületén melynek túlnyomó részét a Kardoskúti Zrt. teszi ki, valamint a 

Körös-Maros Nemzeti Park természetvédelmi területén a fokozott járőrözéseknek 

megítélésem szerint a mezőgazdasági lopások megelőzésében nagy szerepe volt. Mely 

járőrözéseket az elkövetkezendő időben is folytatni fogjuk a további megelőzések 

érdekében, ideértve a vadvédelmet, valamint a fakivágásokat. 

Ez évben formaruhák vásárlására egyesületi tagok részére nem került sor. 

Egyesületünk nagyobb kiadása a szolgálati Lada Niva gk. felújítására, vizsgáztatására 

fordított összeg volt. Továbbá itt szeretném felhívni a tagok figyelmét akik a gépkocsit 

vezetik, hogy annak állapotára vigyázzanak, mivel felújítás mellet újra lett festve is. 

Egyesületünk tagjai rendszeresen megfizetik a tagdíjakat, melyek elmulasztásáért 

senkit nem kellett elmarasztalni. Fegyelmi, vagy más eljárást egyesületünk egyik 

tagjával szemben sem kellett kezdeményezni. 

Az együttműködési kapcsolatunk rendszeres, és folyamatos a helyi Polgármesteri 

Hivatallal, a Békés Megyei Polgárőrök Szövetségével, valamint a Rendőrséggel. A 

rendőrséggel a közelmúltban lett felújítva az együttműködési megállapodásunk. 

Tevékenységünkhöz az idén is támogatást kaptunk. Kardoskúti Önkormányzattól, 

Kardoskúti Zrt-től, Szemenyei Sándor önkormányzati képviselőtől, továbbá NCA 

pályázaton nyertünk pénzösszeget valamint az SZJA 1%-os felajánlásokból, mely 

támogatási összegek nagyban elősegítették az egyesület biztonságos működését. 

Megköszönöm az érintetteknek a nyújtott támogatásokat, melyeket a továbbiakban is 

szívesen fogadunk. 

Végezetül itt szeretném megköszönni az egyesület tagjainak áldozatkész munkáját. 



Röviden ennyiben kívántam az első napirendi pontot előterjeszteni. 

Elkövetkezendő időszak feladatairól egy pár szót: 

1. Továbbra is fő feladatnak tartom bűnmegelőzési tevékenységünk továbbfolytatását, 

a lehetőségeink arányában annak fokozását, az eddig elért eredményeink javítását, 

vagy legalább szinten tartását. 

2. További feladatként határozható meg az egyesület taglétszám növelése, melyet már 

tavaly is meghatároztunk, és amelyben nagyobb eredményt nem értünk el. 

3. Kérek minden tagtársat, hogy a járőrözések alkalmával a magántulajdonok mellett 

továbbra is különös gondot fordítsanak a Polgármesteri Hivatalra és környékére, 

valamint intézményeire és azok környékére, továbbá az egyéb területünkön lévő 

objektumokra. Különös tekintettel a közelgő ünnepekre. 

Röviden ennyiben kívántam a feladatokról szólni. Mivel az elkövetkezendő év elején 

egyéb aktuális okokból adódóan további feladat meghatározásokra kerül majd sor. 

Megköszönöm figyelmüket. 

Kardoskút, 2008. december 11. 

 


