
BESZÁMOLÓ 
A 2010-es évben végzett munkáról 

  
  
 
Az elmúlt évben végzett munkáról az alábbiakban szeretnénk számot adni.  
Egyesületünk jelenlegi létszáma 39 fő. 
Az elmúlt évben is vettünk fel polgárőröket. 
  
Nyilvántartásunk, okmányaink rendezettek. Iratainkat számítógépen, illetve hagyományos 
irattárban tároljuk. 
A 2010-es évben együttműködési és támogatási megállapodást kötöttünk a BPSZ-en keresztül 
a Tűzoltósággal és a Polgári Védelemmel, valamint Társasházakkal, iskolákkal, postával. 
2010-ben a vállalt egyesületi munkákat maradéktalanul elláttuk, mivel az aktív polgárőr 
állomány nőtt.  
 

A 2010-es év szolgálati eredményei számadatokban 
 

Szolgálatban eltöltött órák:     5080 óra  
Ebből volt:  
- járőr                                 
- rendőrséggel közös szolgálat  
- közterület felügyelővel közös szolgálat    
- rendezvénybiztosítás 
- postai figyelőszolgálat              
- egyéb szolgálati feladatok      
  
- Szinte minden kerületi rendezvény lebonyolításában aktívan és nagy létszámmal vettünk 
részt. 
- Törekedtünk az illegális hulladék lerakóhelyek környékén az illegális szemétlerakás 
megakadályozására. 
- A rendőrséggel közös szolgálatot láttunk el a közterületeken. A gyalogos járőrök és a 
közlekedési rendőrök munkájának segítésében. Közlekedési és egyéb akciókban vettünk részt. 
 
- Polgárőreink részt vettek a különböző képzéseken, ahol nagyon sok hasznos információhoz 
jutottak, mely az egyesület további működését javíthatja.  
- Az OPSZ alapismereti vizsgán szinte mindenki jól teljesített 
  
- 2010-ben 6 pályázatot nyújtottunk be. Egyet az önkormányzathoz, négyet a BPSZ-hez, és 
egyet az OPSZ-hez. Az említett esetek mindegyike sikeres volt. Az önkormányzattól és a 
BPSZ-től kaptunk pénzt a működési feltételeink biztosításához, illetve OPSZ-től a 
cégautóadót.   
 
- A 2009 évi SZJA 1%-os felajánlásokból 162.254 Ft-ot kaptunk 
 
- Ügyeleti szolgálatot telefonon keresztül működtettük. Az állampolgárok több esetben hívtak 
fel bennünket különböző bejelentésükkel, melyeket tolmácsoltuk az illetékesek felé, ha olyan 
volt, amit mi is meg tudtunk oldani, azt megoldottuk. 
  
  



Kapcsolatainkról néhány gondolatban 
 

- Polgárőrségünk és a polgármesteri hivatal között a kapcsolat jó. 2010 évben 150.000 Ft-ot 
kaptunk a 20. évfordulónkra, az önkormányzat Bernecebaráti üdülőjét ingyen a 
rendelkezésünkre bocsátották.  
- Amit ezúton megköszönünk az önkormányzat vezetésének, külön Hajdú László 
polgármester úrnak aki sajnos már nincs a helyén! 
  
- A rendőrkapitánysággal a kapcsolatunk jó. Rendszeres tájékoztatást kapunk a kerület 
bűnügyi helyzetéről. A szolgálati igényt heti rendszerességgel megkapjuk Minyóczki Árpád 
úrtól, amely a szolgálati igényen túl tartalmazza a javaslatot, a saját járőrözéseinkre, a 
frekventáltabb területekre, illetve a különböző bűnügyekre való tekintettel. 
  
- Erőnkhöz mérten teljesítettünk postai figyelő, illetve postás kísérő szolgálatot. A szolgálatot 
Bottyán Sándor látja el folyamatosan. 
  
- Őrzési, vagyonvédelmi és katasztrófavédelmi tevékenységünk támogatására a 
Társasházaktól és egyéb szervezetektől összesen: 1.638.419 Ft-ot kaptunk. 
 
- Önkormányzattól:       150.000 Ft 
- RPU:      720.000 Ft 
- Adományok:       21.600 Ft 
- SZJA 1%:      162.254 Ft 
- Elnyert pályázat:      1.850.000 Ft 
- Egyéb bevétel:      81.953 Ft 
 
- Összes bevételünk: 4.624.226 Ft 
- Összes kiadásunk:  3.852.053 Ft  
 
-Értékcsökkenés:     15.490 Ft 
 
- Az RPU-tól 2010-ban 720.000 Ft-ot támogatást kaptunk üzemanyagköltségeink fedezésére. 
  
- A polgárőrség rendszeres kapcsolatban van a közterület felügyelettel.  
 
- A szolgálati vállalások nagyon ingadoznak. Általában ugyan az a 10 ember vesz részt 
minden alkalommal. Ők fegyelmezetten és pontosan jelennek meg és látják el szolgálatukat. 
  
- A havi szolgálati eredményekről az önkormányzat megbízottját, Dr. Németh Péter urat és a 
Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti osztályvezetőjét valamint a 
BPSZ ügyeletét tájékoztattuk. 
 
- Folyamatosan végeztük a MÁTRIX felismerő rendszerrel a kőrözött gépjárművek 
felderítését. A MÁTRIX Police akcióin rendszeresen részt vettünk Magyarország területén. 
2010 dec. 31.-én le kellett adni. 
   
- 2010-ben egy alkalommal volt közgyűlés valamint heti rendszerességgel megbeszélésünk. 
Elnökségi ülést 2 alkalommal tartottunk. Egy közgyűlési és 2 elnökségi határozatot hoztunk. 
A tavalyi évben az önkormányzattól 3 fő részesült jutalmazásban és 4 fő BPSZ elismerésben. 
  



Az elnökségünk véleménye az, hogy egy nehéz, problémákkal telített évet zártunk. 
Mindezektől függetlenül úgy érezzük, hogy a kerület biztonságáért hasznosan 
tevékenykedtünk. Több odafigyeléssel, tenni akarással, munkánkon javítani tudunk. 
Megköszönöm a tagságunk 2010-es évben végzett munkáját! 
Megkérlek benneteket, hogy köszönetünket tolmácsoljátok a hozzátartozóitok felé, hiszen az 
Ő türelmük és áldozat vállalásuk nélkül nem teljesíthettük volna ezeket a feladatokat. 
 Kérem beszámolómat elfogadni szíveskedjetek! 

 
A 2011. év fő feladatai 

  
- Ruházatunk további frissítése. 
- Láthatósági mellények (feliratozva) beszerzése. 
- Szolgálati fegyelem erősítése. 
- Oktatás szervezése a teljes polgárőr tagság részére, külső előadók felkérése is. 
- Több odafigyelés a postai szolgálatok szervezésére és végrehajtására. 
- Pályázatokon való részvétel. 
- Szponzorok, támogatók megnyerése a polgárőrségnek. 
- Új együttműködési megállapodások létrehozása. 
 
 Kelt: Budapest, 2011. február 26-án.   
 
 
 
  
 1.sz.  melléklet 
  

TAGLÉTSZÁMUNK ALAKULÁSA 
ÉV AZ ÉV JELLEMZ ŐJE TAGLÉTSZÁM 

2010 Tagrevízió éve  39 fő 
  

PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉGÜNK 
ÉV MEGPÁLYÁZVA  ELNYERVE  ELNYERT PÉNZ 

2010 3 3 1.850.000 
  

 SZOLGÁLATI ADATOK 
REGISZTRÁCIÓ TÁRGYA 
Szolgálati órákban 

2010-es év 
adatai 

Szolgálati esetek  1109 
Szolgálati órák 5080 
Szolgálat rendőrrel 75 

 
 
 
Kelt: Budapest, 2011. február 26. 
       

Vona János  
Palotai Polgárőrség 

elnök 
 


