
1 

 

 

9485   Nagycenk, Gyár utca 2. 

Adószám:  18539288-1-08 

Banksz. szám: 59500337-11096063 

Tel.:  06/30-217-7891 

E-mail:  llukacs@pr.hu 

   

   
   
   

3/2016.                                                                                            Tárgy: 2015. évi beszámoló                   

                                   

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

 
Nagycenk 

Gyár utca 2. 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 

Beszámoló a Nagycenki Önkéntes Polgárőr Egyesület 2015. évi munkájáról: 
 

Önkéntes tevékenységünkkel hozzájárulunk a helyi közrend és közbiztonság 

megszilárdításához.  

Segítjük, biztosítjuk a községi rendezvények lebonyolítását, igyekszünk védeni a lakosok 

biztonságát, együttműködünk a rendőri szervekkel. 

 

Örömteli, hogy községünkben sok az új lakó, költöznek ki fiatalok a városból, fogynak a 

telkek, épülnek házak. 

Ezzel a pozitív jelenséggel sajnos együtt jár mindig nem kívánatos rétegek, elemek 

beszivárgása is. Ez alól a mi településünk sem kivétel. Igyekszünk figyelni az ilyenek 

megjelenésére.  

Tevékenységünkben, munkánkban a hangsúlyt lehetőség szerint a megelőzésre kell 

helyeznünk.  

Tudatosítani kell a lakossággal, hogy elsősorban nekik kell javaikat biztosítani, védeni. 

Fontos, hogy figyeljenek egymásra! 

 

Fontos, hogy kapjunk információt, jelzéseket a lakosságtól. 

 

2015-ben is több rendezvény biztosításában vettünk részt. Nemzeti ünnepeken koszorúzás, 

Széchenyi évfordulók alkalmából megrendezett ünnepségeken, Múzeumok Éjszakája, 

augusztus 20. Búcsú, Szüreti Napok, Karácsonyi vásár, hangverseny stb. 9 alkalommal 

biztosítottuk a rendet a labdarúgó bajnokság nagycenki fordulóin. 

 

Rendszeresen és fokozottan járőröztünk a nyári, idegenforgalmi hónapokban. Október végén 

és november első napjaiban fő feladatunk a temető környékének figyelése, az ünnepek előtti 

készülődés biztosítása.  

 

A szolgálatok zöme a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében, a közterületi 

járőrszolgálat, figyelőszolgálat volt. 

Egyes rendezvények biztosításában a tagság komoly helytállásról tett tanúbizonyságot. 

 

A Soproni Rendőrkapitánysággal továbbra is jó a kapcsolat, szoros az együttműködés. 
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Jelenlegi létszámunk továbbra is 15 fő. 

 

 

A községben történt bűncselekmények száma 2015-ben nem emelkedett.  

Az előző években közel azonos számú jogellenes cselekmény fordult elő, a bűnügyi 

fertőzöttség nem romlott.  

 

A Rendőrséggel a kapcsolatunk jó, 15 alkalommal kaptunk felkérést különféle biztosítási, 

ellenőrzési feladat végrehajtására. 

 

Kimutatás  a végrehajtott járőrözésről 

 
Jan.                    10 szolgálat   42 járőr óra  

Febr.                  14                  48              

Márc.                 16                  56           

Április               20                  62            

Május                24                  58            

Június                20                  46            

Július                 20                  40            

Augusztus         25                  60          

Szeptember       21                  52         

Október             18                  50            

November         20                  54                       

December          16                  40             

Összesen         224  szolgálat,  608  óra      

                         heti   3-4 járőr,  többségében 2-3 fős szolgálat 

 

A szolgálatok többségét 14-23 óra közti időben teljesítettük. Kevés a délelőtti, ill. a hajnali 

járőrözés, mert tagjaink zöme aktív korú, így ebben az időszakban dolgoznak. Csak kivételes 

esetben tudjuk ezt az időszakot is lefedni. A tagság beosztja a feladatokat, mindenki 

életvitelének, lehetőségeinek megfelelően vesz részt a munkában, és mindenki figyel, jelez. 

 

2015 évi pénzügyi beszámoló: 

 

Bevételek: 

2014. évről a maradvány érték:    16.428,- Ft 

Az Önkormányzati támogatás:  600.000,- Ft 

Önkormányzati pályázat:    60.000,- Ft 

GyMS Pályázat:   150.000,- Ft 

Udvardi Imréné támogatás    40.000,- Ft 

Tagdíj:       13.200,- Ft     

összesen:                                           879.628,- Ft 

 

Kiadások: 

- 382.446,- Ft  üzemanyag                                                                               

- 241.504,- Ft   egyenruha, ruházat kiegészítése (ebből 150.000,- Ft GYMPSZ   

                             pályázatból kapott pénzből. 

-   26.775,- Ft  eszközbeszerzés (3 db bólya, kerékpár alkatrész, informatikai alk.  stb.) 

-     5.000,- Ft  Megyei  Szövetségi tagdíj 

-   19.999,- Ft  mobil telefon 

-     3.935,- Ft  egyéb működési díj (bélyegző, nyomtatványok, postai díjak, stb.) 

-     6.617,- Ft  banki költség 
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-      31.512,- Ft  gépjármű kötelező felelősségbiztosítás 

-      66.000,- Ft  gépjármű vagyonszerzési illeték 

 

összesen:     783.788,- Ft 

 

Maradvány:  95.840,- Ft 

 

A 2015 évben önkormányzati pályázaton nyert 60.000,- Ft-ot 2016 január elején 

visszafizettük, mert a vállalt időszakban nem tudtuk a rendezvényt megtartani egyéb rajtunk 

kívülálló okok miatt. 

 

Sikeres pályázat útján a Megyei Polgárőr Szövetségtől  150.000,- Ft-ot nyertünk. 

 

2015-ben a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kiírt autó beszerzési pályázaton 

nyertünk egy Suzuki Vitara gépkocsit 6.327.050,- Ft értékben, melyet október végén vettünk 

át. Az átvételkor befizetett vagyonszerzési illetéket a jogszabályok téves értelmezése miatt 

tévesen szedték be tőlünk, ezért 2016 elején a NAV-tól ezt az összeget visszakértük, melynek 

jogosságának eldöntése még folyamatban van. 

 

 

 

Az Ellenőrző Bizottság beszámolója a költségvetés elszámolásáról:  

 

Az Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy a költségvetés felhasználása az előírásoknak 

megfelelően megtörtént, minden egyes tételről számla készült, melyet a pénzügyi 

előírásoknak megfelelően könyveltünk. 

 

A kiadott anyagokról átvételi elismervények készültek, melyeket a számlák mellé csatoltunk. 

 

A könyvelést a Radján Könyvelőiroda végezte, ismét térítésmentesen – amit nagyon 

szépen köszönünk, ezúton is. 

 

Célkitűzés, további feladatok: 

 

A helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés 

érdekében:  

 

 közterületi járőrszolgálat  

 figyelőszolgálat  

 közúti baleset helyszínén, óvoda, általános iskola közvetlen közelében, erőtől függően 

jelzőőri tevékenység  

 A lakosság és az önkormányzat közötti kapcsolat erősítése, a polgárok és javaik 

védelme 

 rendezvények helyszínének biztosítása 

 lakossági tájékoztatás, figyelemfelkeltés 

 tájékoztató bűnmegelőző előadás sorozat a lakosság részére 

 fiatalok beszervezése a munkákba 

 civilszervezetekkel való kapcsolatok bővítése 

 

A 2016. évi támogatási keretet, telefonkártyára, üzemanyagra, valamint ruházati és 

felszerelési anyagok pótlására valamint a polgárőr autónál felmerült egyéb költségekre 

kívánjuk felhasználni. 



4 

 

 

Ezúton is köszönjük az Önkormányzatnak és a Képviselő-testületnek az anyagi 

támogatást, mellyel biztosítják egyesületünk működését.  

Országos szinten is egyre terjed a polgárőrségek pozitív megítélése, közéleti munkájuk 

elismerése, meglétük visszatartó erejének bizonysága. 

  

Kérjük további pozitív támogatásukat, hogy ez Nagycenken is így maradhasson! 

 

 

Nagycenk 2016. március 22. 

 

                                                         

                                                                                           …………………………………… 

                                                                                                       Lukács Lajos 

                                                                                                     Egyesületi elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 


