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Tisztelt Közgyűlés!
Beszámolóm bevezetőjében rendhagyóan elmondom, hogy egyesületünk a 2009.
évi működését 18 taggal kezdte, a második negyedévben 2 tagtársunk nyert
felvételt az egyesületünkbe, így évek óta először fordult elő, hogy 20 fővel
tevékenykedjünk több mint fél év távlatban. Ugyanekkor 2 tagtársunk kérte
tagsági viszonyának megszüntetését. 1 fő tagjelölt hölgy viszont az év utolsó
hónapjaiban, mint próbaidős járt gyakorló szolgálatban. Decemberben sikeres
vizsgát tett a Polgárőrség Szolgálati Kézikönyv anyagából és 2010. január
elsejétől rendes tagként vesz részt az egyesületünk munkájában.
Rátérve az elmúlt évi tevékenységünk értékelésére és összegzésére főként a
kislétszámból adódóan úgy jellemezhetem, hogy elég nehéz és küzdelmes
valamint program dús évet zártunk.
Az év elején márciusban az országos Polgárőr Szövetség március 15. és július
31. közötti időszakra több pontos programot hirdetett meg, melyek között
szerepelt kiemelt feladatként a fokozott szolgálat megszervezése a települések
közbiztonsági helyzetének javítása, megszilárdítása és a lakosság biztonság
érzetének növelése érdekében.
A fokozott szolgálat azt jelentette, hogy minden nap egy polgárőr páros
teljesítsen szolgálatot a településeken. Továbbá igény szerint a rendőrséggel
történő közös szolgálat is kapjon abszolút prioritást.
A programhoz kapcsolódva a Békés Megyei Polgárőrök Szövetségének
benyújtott nyilatkozatunkba vállaltuk, hogy 2009. március 15-től július 31-ig
mindennap 1 polgárőr páros szolgálatot teljesít a településünk területén, főként
az esti és az éjszakai órákban. A kiemelt és az egyéb fő feladatainkat a minden
évben a BMPSZ közgyűlése után közvetlen elkészített, egész évre szóló, a
területünkre szabott Cselekvési Programba határozzuk meg.
A Cselekvési Programunkban meghatározottak alapján a kéthetente
rendszeresen megtartott üléseinken március 15-től minden napra terveztünk
1

1 polgárőr páros járőr szolgálatot a kiemelt és egyéb konkrét szolgálati feladatok
végrehajtása érdekében.
A napi szolgálati formát július 31-ét követően is tovább folytattuk az előzőekhez
hasonló intenzitással.
A kiemelt feladatok folyamatos végrehajtásával párhuzamosan részt vettünk a
BMPSZ és az OPSZ által - év közben több alkalommal is - meghatározott akció
napok feladatainak végrehajtásában a lehetőségünk szabta létszámokkal.
Részt vettünk az Orosházi Rendőrkapitányságon a Békés Megyei RFK,
Bűnmegelőzési Osztálya munkatársai által tartott előadáson 6 fővel.
Kivettük a részünket 2009. október 10-én az Őszi nagytakarítás országos
akciónap feladatainak végrehajtásából is, melynek során összegyűjtöttük a
szemetet a község külterületén és az Orosháza-Tótkomlósi út mindkét oldalán a
közigazgatási határig, az akció során 400 kg szemetet gyűjtöttünk össze.
Részt vettünk december 12-én az országos polgárőr akcióban 9 fővel a
meghatározott 14 és 20 óra közötti időpontban.
Az akció során 2 fő polgárőr szolgálati NIVA gépkocsival a község külterületén
a tanyákon élő egyedülálló és idős személyeket látogatta végig majd járőr és
figyelő szolgálatot teljesített.
2 fő polgárőr a helyi körzeti megbízottal a község területén járőrözött és
közlekedésellenőrzést végzett az Orosháza-Tótkomlósi úton.
5 fő polgárőr pedig két csoportra osztva járőrözést és figyelő szolgálatot végzett
a község belterületén.
Az év elején a község központjában világos nappal egy idős házaspár sérelmére
ismeretlen elkövetők által elkövetett besurranásos lopás intő példaként szolgált
számunkra. Ezen esemény arra az elhatározásra késztetett bennünket, hogy
amikor olyan esemény van a településünkön, hogy a lakosoknak nagy része
elhagyja a lakását - például temetési szertartások idején- járőr szolgálatot
szervezzünk.
Sajnos az elmúlt évben már három esetben temetési szertartás miatt kellett is
járőrszolgálatot szerveznem az esetleges bűnelkövetés megelőzése érdekében.
A kiemelt feladatok ellátása során az előző évekhez viszonyítva a község
külterületén is több járőrözésre került sor, melynek túlnyomó részét a
Kardoskúti Zrt. teszi ki, valamint a Körös-Maros Nemzeti Park és a
magántulajdonban lévő területek.
Az elmúlt évi tevékenységünket a 20 tagból 17 aktív taggal végeztük.
A vállalt kötelezettségünk teljesítése érdekében végzett tevékenységünket az
alábbi számadatok tükrözik:
1. Összes szolgálati idő: 407 alkalom 1897 óra
2. Önálló szolgálat: 355 alkalom 1359 óra
3. Rendőri közös szolgálat: 52 alkalom 338 óra
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A számadatokhoz tartozik még, hogy a polgárőrök 42 esetben éltek jeladással
a körzeti megbízott felé, 41 intézkedéssel vettek részt és 2 előállítás során
segítették a rendőrség munkáját.
Megítélésem szerint tevékenységünkkel érezhetően segítettük a körzeti
megbízott munkáját, valamint a folyamatos közterületeken történt
jelenlétünkkel hatékonyan hozzájárultunk illetve járulunk a közbiztonság
erősítéséhez és a lakosság biztonságérzetének növeléséhez.
Az elmúlt év június 5-én megtartottuk a tisztújító közgyűlésünket, melynek a
tagság egyhangú szavazattal újra bizalmat szavazott az elnöknek és az
elnökség tagjainak 5 évre.
Szintén a múlt év június 25-én beszámoltam a Képviselőtestület előtt a 2 éves
tevékenységünkről. A testületi tagok a végzett munkánkat elismerően
értékelték, nyilatkozatukban megfogalmazódott, hogy az utóbbi időben nőtt a
lakosság biztonságérzete, valamint érzékelik a polgárőrség tevékenységét. Az
elmúlt év első felében végrehajtottuk a szolgálati igazolványok cseréjét is.
Az elmúlt évben 3 új tagtársunk részére ruhavásárlást is alkalmaztunk, így
minden tagtárs részére biztosított szolgálatellátása során a láthatóság.
Az elmúlt év történéseihez tartozik még, hogy megoldást nyert a kiöregedett
LADA NIVA szolgálati autónk fiatalítása illetve cseréje.
Együttműködési kapcsolatunk rendszeres és folyamatos a helyi Polgármesteri
Hivatallal, a BMPSZ-szel, a Rendőrséggel és a Zrt-vel.
Működésünkhöz az előző évben is kaptunk támogatást Kardoskút Község
Önkormányzatától, a Kardoskúti Zrt-től, Szemenyei Sándor önkormányzati
képviselőtől, továbbá pályázat során a Békés Megyei Polgárőr Szövetségtől,
az NCA-tól valamint SZJA 1%-os felajánlást, mely támogatási összegek
biztosítják az egyesület biztonságos működését.
Az egyesület nevében ezúton is szeretném megköszönni a nyújtott
támogatásokat az érintetteknek.
Végezetül szeretném megköszönni az egyesület tagjainak az elmúlt évben
tanúsított áldozatos munkáját, ugyanis többségük munka után megmaradó
szabadideje egy részének feláldozásával tett eleget a vállalt
kötelezettségének.
Én meg voltam elégedve a tagság aktivitásával és csak megdicsérni tudok
minden aktív és kiemelkedően aktív tagtársat. Úgy érzem, hogy a tagság is
egyetért azzal, hogy külön dicséret illeti Károlyi Laci bácsit, aki nemcsak
korban, hanem a munkában is elöljáró, ugyanis ő az, aki a legtöbb vállalást
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teszi a szolgálatok terén. Dicséret illeti többek között Skorka Pál tagtársunkat
is, mivel az utóbbi időben a szolgálatok ellátása mellett sokszor
közreműködött egyéb feladatok ellátásában is, pl. ő működött közre az új
LADA NIVA szolgálati autónk javíttatásában is.
Röviden ennyiben kívántam az első napirendi pontot előterjeszteni.
Elkövetkezendő időszak feladatairól:
1. Első fő feladatnak tartom a 2010. január 4-én megtartott rendkívüli
közgyűlésen hozott határozat maradéktalan végrehajtását.
2. Továbbra is feladatként határozható meg az egyesületi taglétszám
növelése.
Röviden ennyiben kívántam a feladatokról szólni. Megköszönöm a
figyelmüket.
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