Beszámoló az Egyeki Polgárőrség 2016-ben végzett munkájáról.

1./ Bevezetés:
Minden évben nagy megtiszteltetés számomra, hogy az Egyeki Polgárőr Egyesület Elnökeként
beszámolhatok az Egyesület elmúlt évi munkájáról, az eltelt időszakról és jövőbeni feladatokról. Eszterházy
Pétert idézném munkánk mottójaként: Bizonyos szint fölött, nem süllyedünk bizonyos szint alá. Büszkén
állíthatom, az elmúlt évben is megfeleltünk ennek a gondolatnak.

2./ Szakmai munkánk összefoglalója:
Az Egyeki Polgárőrség az elmúlt évekhez hasonlóan Egyek Nagyközség teljes közigazgatási területén
teljesített járőrszolgálatot. Folyamatos egyeztetések zajlottak a rendőrség és a polgárőrség vezetői között
ahol meghatározták az aktuális feladatokat
Közismert tény, hogy hazánkban az összes ismerté vált bűncselekmény között a vagyon elleni
bűncselekmények száma a meghatározó. Bizonyára emlékeznek a képviselőtársaim közbiztonsági
beszámolóban említett számokra, de azért felidézném őket: Egyek nagyközség vonatkozásában 119-ről, 72re csökkent 2016-ban a regisztrált bűncselekmények száma. Egyek közterületeihez köthetően 15
bűncselekmény történt az előző évi 30-cal szemben, Egyek nagyközség vonatkozásában a 100.000 lakosra
jutó regisztrált bűncselekmények száma 1431 volt a 2016. évben, ugyanez az adat 2010-ben 8079 ügy volt.
Egyeken a regisztrált lopások száma 54-ről 39-re csökkent a lakásbetörések száma 13-ról 14-re nőtt. A testi
sértések száma 15-ről 7-re csökkent, a garázdaságból néggyel kevesebb, 12 történt, mint 2015-ben. Ezek a
számok bizonyítják a rendőrség hatékonyságát, évről-évre növekvő hatásfokát. Azonban e számok mögött,
ott van a mi munkánk sikere is, a sok közös szolgálat, a polgárőrök jelzése, külterületi szemétlerakásokról,
falopásokról, belterületi, főleg elhagyott ingatlanon tevékenykedő emberek mozgásáról.
Szintén fontos prioritásunk a közlekedésbiztonság elősegítése. Ezzel kapcsolatban elsősorban az iskola
környékén dolgozik a polgárőrség, a közlekedés biztonságának növelése érdekében.
Ezt a tevékenységet az iskola igazgatójának jelzései alapján végzik a polgárőrök.

Kiemelten fontos számunkra a közösségi rendezvények biztosítása, a közösségi életterek figyelemmel
kísérése. Az Egyeki Polgárőrség tevékenyen részt vesz az önkormányzati ünnepségek és rendezvények
biztosításában. Rendszeresen felügyeljük az Önkormányzati segélyosztásokat, ill. a munkabér kifizetéseket,
biztosítjuk azok zavartalan lefolyását. Mindennapos a jelenlétünk a déli ebédhordási időben az étteremnél. A
Mindenszentek és Halottak Napja kiemelt feladatot jelent a polgárőrök részére. Kiknek feladata a parkolók,
a parkolókban álló gépkocsik, anyagi biztonságának felügyelete, a temetőben és azok környezetében
tartózkodó állampolgárok személy- és vagyonbiztonságának megóvása, az esetlegesen ellenük tervezett
jogsértő cselekmények megelőzése, megakadályozása, gyanúsan viselkedő személyek figyelemmel kisérése.
Örömmel jelenthetem be, hogy szabad kapacitásunk terhére együttműködési megállapodást kötöttünk Dr
Gaál Péter doktor úrral, aki havonta 10.000 Ft-os összeggel járul hozzá a polgárőrség működéséhez.

3./ Tagság létszáma, változásai:
Taglétszámunk továbbra is stabilnak mondható. Jótékonyan befolyásolja munkánk eredményességét a
pályázaton nyert és foglalkoztatott polgárőrök tevékenysége. Segítségükkel a hét több napján kiterjesztett
idejű járőr ügyeletet tudunk fenntartani. Polgárőreink, az elmúlt évben önkéntes alapon 2163 órát szolgáltak
a községben. Csupán a Mező József polgárőrtársunk által vezetett csoport 10 közös rendőri szolgálatot adott,
melyből 8 alkalommal 12 órás szolgálatot teljesítettek. Ezekben a szolgálatokban 9 fő vett részt.
Mindemellett az önkormányzat által biztosított polgárőrök 1760 órát teljesítettek. Évről-évre visszatérő
probléma az aktivitás hiánya Éppen ezért szükséges, egyfajta megújítás, a szunnyadó polgárőrök ismételt
hadra fogása, a pár évvel ezelőtti aktivitási szint elérése. A lakosok a nap minden órájában látnak ugyan
polgárőröket a településen, de szinte mindig ugyanazokat. El kell érnünk azt, hogy ismét minden napra
jusson önkéntes alapon teljesített polgárőr szolgálat. Természetesen tudjuk azt is, hogy első a munkahely, a
biztos megélhetés előteremtése, de hiszem, hogy gondos szolgálatszervezéssel ez is megoldható.

4./ Fegyelmi helyzet:
Fegyelmi helyzetünk jó, az elmúlt évben fegyelmi eljárásra nem volt szükség.

5./ Szakmai munka háttértámogatása, gazdálkodás:
Tárgyi eszköz jellegű pályázaton nyert támogatásunk, kitartó munkánknak és pályázati kedvüknek
eredménye. Ezúttal a Hankook Tire Magyarország Kft-hez benyújtott gumiabroncs pályázatuk
győzedelmeskedett. A nyertes pályázatnak megfelelően térítésmentesen juthattunk hozzá: 4 db 155/70 R
13 méretű nyári és 4 db 195/65 R 15méretű téli gumiabroncshoz.

Melyet ünnepélyes keretek között Hankook Tire Magyarország Kft. telephelyén vehettünk át Rácalmáson.
A téli és nyári gumiabroncsokat egyaránt a polgárőrség tulajdonában lévő Suzuki Swift és Skoda Yeti típusú
személygépkocsihoz használjuk fel. Nagy szükség is van rá, hiszen ezek a kiváló minőségű abroncsok
maximális teljesítményt, és biztonságot nyújtanak a sokszor szélsőséges időjárási körülmények között
szolgálatot teljesítő, polgárőrök kollégák számára. Mindezek mellé szolgálati ruhatárunkat bővítettük, az
évszakoknak megfelelő ruhaneműkkel töltöttük fel. De egyéb technikai eszközök beszerzésére is sor került.
Pénzügyi helyzetünk a 2016-os évben stabil lábakon állt, bár a cégautó adó igen nagy kiadást jelent az
egyesület számára. A kapott támogatásokból tudtuk fedezni a szolgálatot végző polgárőreink által vezetett
szolgálati járművek üzemanyag költségeit, valamint az Önkormányzattól kapott kerékpárok karbantartását.
A Polgárőrség által üzembetartott személygépkocsik üzemanyag költségein kívül egyéb fenntartási
költségeire is fedezetet biztosítottunk. Ugyancsak a támogatások összegéből kerültek kifizetésre az egyéb
dologi kiadások/ posta ktg. polgárőr felszerelések stb./ valamint az év folyamán felmerült váratlan
kiadásokra is fedezet nyújtott. Az Önkormányzati támogatást időarányosan használtuk fel, elszámoláskor a
szükséges bizonylatokat a pénzügy felé biztosítjuk. Egyesületek működésével kapcsolatos számviteli
törvény rendelkezéseit betartjuk.

6./ Célkitűzések, megvalósítandó feladatok:
2017-es feladatok:
1. A 2017-es évre vonatkozóan mindenekelőtt az egyesület taglétszámának aktivizálása lesz a legfontosabb
feladat, amit végre kell hajtani.
2. Fokozni kell a szolgálatot, különösen az éjszakai és hétvégi órákban.
3. Fiatalkorúakra több odafigyelés, törődés – prevenció, drog, lerészegedés, fiatalkorúak szeszesitallal
történő kínálásával kapcsolatban
4. A lakossággal a jó és kölcsönös bizalom alapján együttműködés, felvilágosítás a bűnözés fajtáiról,
különösen az idős emberek körében.

7./ Külső kapcsolatrendszereink:
1. Egyek Nagyközség Önkormányzattal elsőrendű és kiemelt kapcsolatunk van. A polgármester úrral
jó kapcsolatban vagyok és a felmerülő problémákat igyekszünk megbeszélni, megoldani.
2. A helyi Rendőrőrssel is jó a kapcsolat, az információáramlás megfelelőnek mondható.
3. Lakossággal egybehangolt és jó a kapcsolatot tartunk fenn

Egyeki Polgárőrség 2016. évi Pénzügyi beszámolója
Nyitó pénzkészlet
Ebből:
Bank
Pénztár
Bevételek
Ebből:
Támogatás
HBM. Polgárőr Szöv.+OPSZ
Egyek Nagyközség Önkorm.
Egyek Fejleszt.Alapítvány
Zalaegerszegi Törvényszék

Egyéb bevételek
Tag díj
Támogatás

Összes bevétel

48 713
1 788
46 925

879 600
900 000
200 000
4 500

50 400
35 000

2 069 500

Kiadások
Anyag költség
Ebből:
Szgk. Üzemeltetési ktg.
Irodaszer,nyomtatvány

394 865
154 700

Egyéb anyag költség

80 000

Egyéb dologi kiadások
Posta ktg.
Mobil telefon díj
Egyéb ráfordítás
Átutalások
Egyéb kiadások
Kerékpár karbantartása és
vásárlása
Összes kiadás

198 431
1 021 990
86 646
26 680
1 963 312

Záró pénzkészlet
Ebből:
Bank
Pénztár

106 188
82 171
24 017

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék

Egyek 2017.április 09.

Tardi Kálmán
Polgárőrség Elnöke

