
SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
A 2012-es évben végzett munkáról 

  
  
 
Az elmúlt évben végzett munkáról az alábbiakban szeretnénk számot adni.  
Egyesületünk jelenlegi létszáma 65 fő. 
Korábbi évekhez hasonlóan állományunk létszáma az elmúlt évben is folyamatosan változott. 
  
Nyilvántartásunk, okmányaink rendezettek. Iratainkat számítógépen, illetve hagyományos 
irattárban tároljuk. 
A 2012-es évben együttműködési megállapodást kötöttünk a Speciális Mentési Egyesülettel, 
egymás munkájának segítése céljából. 
2012-ben a vállalt egyesületi munkákat maradéktalanul elláttuk, mivel az aktív polgárőr 
állomány nőtt.  
 

A 2012-es év szolgálati eredményei számadatokban 
 

Szolgálatban eltöltött órák:     9090,13 óra  
Ebből volt:  
- járőr                                 
- rendőrséggel közös szolgálat  
- iskolaszolgálat  
- közterület felügyelővel közös szolgálat    
- rendezvénybiztosítás 
- postai figyelőszolgálat              
- egyéb szolgálati feladatok      
  
- Szinte minden kerületi rendezvény lebonyolításában aktívan és nagy létszámmal vettünk 
részt. 
- 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 
  
- 2012-ben 2 pályázatot nyújtottunk be. A pályázatok sikeresek voltak, az elszámolás 
megtörtént.  (BPSZ, OPSZ) 
 
- Ügyeleti szolgálatot sajnos még mindig csak telefonon keresztül tudtunk működtetni, mivel 
a telephely kérdésünk külső tényezők miatt nem oldódott meg. Kénytelenek voltunk egy 
helyiséget bérelni a szolgálataink folyamatos ellátásához. 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 
 

 
- 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. 
  
- A postai figyelő, illetve postás kísérő szolgálatot Bottyán Sándor polgárőrtársunk látta el. 
Köszönet képpen ismét kaptunk 35.000 Ft-ot a Magyar Posta Zrt.-től az OPSZ-en keresztül  
pályázati támogatás keretében. Ezen pályázat elszámolása is megtörtént. 
  
- Őrzési, vagyonvédelmi és katasztrófavédelmi tevékenységünk támogatására a 
Társasházaktól, Hungária Veszélyesáru Mérnöki Irodától, RÉPSZOLG-tól és egyéb 
szervezetektől kaptunk folyamatosan pénzügyi támogatást, mely az elnökség sikeres 
tevékenységét tükrözi. 
 
- Az RPU-tól 2012-ben 60.000 Ft-ot támogatást kaptunk üzemanyagköltségeink fedezésére, 
és 2013 januárban 360.000 Ft érkezett mely a 2012 I. félévi támogatásnak felelt meg. A 
Közrendvédelmi Alapítvány határozatban állapította meg a havi 60.000 Ft támogatást 
egyesületenként. 
  
- A polgárőrség rendszeres kapcsolatban van a közterület felügyelettel.  
 
- A szolgálati vállalások nagyon ingadoznak. Általában ugyan az a 10-20 ember vesz részt 
minden alkalommal. Ők fegyelmezetten és pontosan jelennek meg és látják el szolgálatukat. 
   
- 2012-ben egy alkalommal volt rendes közgyűlés, egy alkalommal rendkívüli közgyűlés 
valamint heti rendszerességgel megbeszélésünk. 
Elnökségi ülést 4 alkalommal tartottunk. A tavalyi évben az önkormányzattól és BPSZ-től 
senki nem részesült jutalmazásban illetve 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 2012-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 2013. év fő feladatai 
  
- Ruházatunk az új Polgárőr tv. szerint BM frissíti. 
- 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, 2013. április 06-án.   
 
 
 
  
 1.sz.  melléklet 
  

TAGLÉTSZÁMUNK ALAKULÁSA 
ÉV AZ ÉV JELLEMZ ŐJE TAGLÉTSZÁM 

2012 Tagrevízió 60 fő 
  

PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉGÜNK 
ÉV MEGPÁLYÁZVA  ELNYERVE  ELNYERT PÉNZ 

2012 2 2 360.000 
  

 SZOLGÁLATI ADATOK 
REGISZTRÁCIÓ TÁRGYA 
Szolgálati órákban 

2012-es év 
adatai 

Szolgálati esetek  1707 
Szolgálati órák 9090 
Szolgálat rendőrrel 1985 

 


