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2/2017.                                                                                            Tárgy: 2016. évi beszámoló                   

                                   

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

 
Nagycenk 

Gyár utca 2. 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 

Beszámoló a Nagycenki Önkéntes Polgárőr Egyesület 2016. évi munkájáról: 
 

 

A Polgárőrség a munkáját a 2011. évi CLXV. törvény a polgárőrségről és a polgárőri 

tevékenység szabályairól szóló törvény felhatalmazásai, valamint az Országos Polgárőr 

Szövetség útmutatásai alapján végzi.  

 

Mi is fő feladatunknak tekintettük a helyi közrend közbiztonságvédelmét, valamint a 

bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében a közterületi járőrszolgálatot, a figyelő 

szolgálatot. 

Felkérések esetén, és közúti baleseteknél helyszínbiztosítást, az általános iskola közelében a 

jelzőőri tevékenységet végezzük. 

Meghatározta a munkánkat, hogy az elmúlt év Széchenyi Emlékév volt, valamint hogy az 

Országos Polgárőr Szövetség, mint országos szervezet 2016-ban ünnepelte 25 éves 

jubileumát. 

 

Egyesületünkben a jelenlegi létszám: 13 fő, és három fő jelentkezett felvételre. 

 

Elmondhatjuk, hogy az Egyesület immár 18. éve önkéntes tevékenységével hozzájárul a 

közrend, a közbiztonság megszilárdításához, segítjük a községi rendezvények eredményes 

lebonyolítását.  

Erőnktől, szabadidőnktől és lehetőségeinktől függően segítünk, biztosítunk, igyekszünk 

védeni a lakosok biztonságát.  

 

Ezen feladatok végrehajtása során szoros kapcsolatra törekedtünk az Önkormányzattal, a 

rendőrséggel valamint a többi civil szervezetekkel.  

A hangsúlyt a megelőző munkára helyezzük. 
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Bűnmegelőzési munkánk során igyekeztünk tudatosítani, hogy mindenki saját maga is jobban 

ügyeljen értékeire, vagyontárgyaira.  

 

Fontos, hogy jobban figyeljenek egymásra is az emberek. 

 

Erősítsék a SZEM mozgalmat! / Szomszédok Egymásért / amire többször is felhívtuk a 

lakosság figyelmét szórólapokon és a Cenki Híradóban is. 

 

Részt vettünk az OPSZ által meghirdetett, a közbiztonság javítását célzó, társadalmi 

elvárásokat tükröző, önként vállalt, bűnmegelőzési feladatok végrehajtását támogató 

programokban, rendezvények biztosításában, a „Közbiztonsági”szolgálatban.                

 

2016 évben, az előzőkhöz képest több rendezvény szervezésében lebonyolításában vettünk 

részt.  

A Széchenyi emlékév kapcsán rendezvényeket biztosítottunk.  

Kiemelt volt a Múzeumban a kastély kápolna átadása, az Európa futás, de felkérést kaptunk a 

Nagycenki és a Soproni „tündérfesztivál”, lovas rendezvény megközelítési útjainak 

biztosítására is. 

 

Részt vettünk a nyári idegenforgalom, valamint immár hagyományosan a drogmentes futás 

biztosításában.  

Korunk velejárójaként újabb feladat a migránsok útvonalainak figyelése a rendőrséggel 

karöltve természetesen.  

 

A Szüreti Napok minden évben kiemelt feladatot jelentenek, az elmúlt évben három 

gépkocsival és 16 fővel vettünk részt az útvonal biztosításában.  

Október vége, november eleje a temető környékének figyelésére, ünnepek előtti készülődés 

biztosítására koncentráltunk. 

 

Kiemelt feladat volt a Polgárőrség megalakulásának 25.-ik évfordulója alkalmából a Soproni 

kempingben megtartott Országos Polgárőr Nap, ahol az országból ötezer polgárőr volt jelen. 

Egyesületünkből három napon keresztül napi 5-5 fő vett részt az egyes biztosítási, rendezési 

feladatok lebonyolításában. 

 

Az elmúlt évben 14 alkalommal vettünk részt focimérkőzés biztosításában, a rendkívüli 

eseményeket sikerült így „kivédeni”, megelőzni 

 

Községünkben a bűncselekmények száma 2016-ben nem emelkedett.  

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

fertőzöttség nem romlott.  

 

Sajnos ismét fordult elő besurranásos bűncselekmény, de ezeket a mi eszközeinkkel 

megelőzni nem tudjuk, legfeljebb felvilágosító munkával csökkenteni, jelenlétünkkel 

megelőzni. 

 

A lakosságtól az elmúlt évben az előző évekhez viszonyítva több jelzést kaptunk idegenekről, 

nemkívánatos jelenségekről, melyeket erőnkhöz mérten megvizsgáltunk, szükség esetén 

továbbítottuk az illetékes szervek felé. 
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Előfordultak, felmerülnek időnként túlzott elvárások is irányunkban, de meg kell jegyeznünk, 

hogy szinte valamennyien dolgozó, munkába járó polgárok vagyunk, és csak szabadidőnkben 

tudjuk feladatainkat ellátni. 

 

Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy kapjunk megfelelő információt úgy az Önkormányzattól, 

mint a lakosságtól. 

 

A Soproni Rendőrkapitánysággal a KMB-el a kapcsolatunk jó, szoros az együttműködés. 

12 alkalommal kaptunk felkérést különféle biztosítási, ellenőrzési feladatok végrehajtására. 

 

Kimutatás  a végrehajtott járőrözésről 

Jan.                    15 nap     16             járőrszolgálat  

Febr.                  14            17             járőrszolgálat    

Márc.                 24            24             koszorúzás, szemetelők leleplezése           

Április               19             22            gk. ell. figyelés 

Május                19             24            migráns figyelés 

Június                20             25            járőrszolgálat   

Július                 19             26            járőrszolgálat 

Augusztus         17             30            több bejelentés kivizsgálása   

Szeptember       24             35            szüreti napok biztosítása 8+8 fő  

Október             21             31  járőrszolgálat 

November         15             21            temető és környékének fokozott figyelése.                  

December          16            24            adventi vásár, karácsony előtti fokozott jelenlét         

Összesen       295  szolgálat   885 óra  

 
Ez heti  3-4 járőrözés, 1-3 fővel 

 

A szolgálatok 70%-át 14-23 óra közti időben teljesítettük.  

Az ellenőrzések 40%-a, az elvárásoknak megfelelően külterületre irányult.  

Kevés a délelőtti, ill. a hajnali járőrözés, mert tagjaink dolgoznak, így szabadidőben vesznek 

részt a feladatokban. 

A rendszám felismerő rendszer egy alkalommal volt telepítve.  

A rendelkezésre álló gépkocsival 2016–ban 4500 km-t futottunk.  

Két fő vett részt Zsámbékon vezetéstechnikai tréningen, ezáltal is segítve a biztonságos 

járművezetést. 

Az elmúlt évben lecseréltük a polgárőr pólóinkat, valamint a láthatósági mellényeket. 

Egy esetben jelzésünkre szemetelőket sikerült realizálni, melynek helyszíni bírság kiszabása 

lett a vége. 

Egyes rendezvények biztosításában a tagság komoly helytállásról tett tanúbizonyságot. 

A Győr-Moson- Sopron Megyei Polgárőr Szövetség nemrégiben megtartott közgyűlésén Bán 

Ernő Kiváló polgárőrmunkáért kitüntetést kapott. 

Úgy gondolom a kitűzött célokat sikerült megvalósítanunk.  

A kis létszám ellenére igyekszünk tartalmas munkát végezni. 

A polgárőrök leginkább a közterületek, a külterületek biztonságát szolgálják. 

„a polgárőrök a bűnmegelőzés utcai harcosai” ám a polgárőrök a lakásbetörések 

visszaszorítását is segíthetik oly módon, hogy fokozzák a járőrszolgálatot. Kérésünk a 

lakosság felé, hogy szűrjék ki, figyeljék az őgyelgő, figyelő, láthatóan céltalanul tekergő, 

gépkocsikban tartósan üldögélő személyeket.  

Figyeljék meg őket, adott esetben írják fel a rendszámot és adjanak jelzést a Rendőrség felé. 

Ha kell, gyanús esetekben kérjenek rendőri segítséget.  
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Célkitűzések, további feladatok: 

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

érdekében: 

- közterületi szolgálat 

- figyelőszolgálat 

- közúti baleset helyszínén, óvoda, általános iskola közelében, erőtől függően jelzőőri 

tevékenység 

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

védelme 

- rendezvények helyszínének biztosítása 

- lakossági tájékoztatás, figyelemfelkeltés 

- ez egyesület létszámának bővítése 

 

Működési költségeink jelentős részét az Önkormányzat biztosítja. 

Támogatásukat ezúton is köszönjük! 

  

 

2016 évi pénzügyi beszámoló: 

 

Bevételek: 

2015. évről a maradvány érték:    95.840,- Ft 

Az Önkormányzati támogatás:  650.000,- Ft 

     

összesen:                                           745.840,- Ft 

 

Kiadások: 

-   60.000,- Ft  pályázati díj visszafizetése 

- 435.739,- Ft  üzemanyag                                                                               

-   92.073,- Ft  egyenruha, ruházat kiegészítése  

-   13.891,- Ft  autóápolási cikkek 

-     5.000,- Ft  Megyei  Szövetségi tagdíj 

-   24.495,- Ft  fényképezőgép 

-     5.600,- Ft  egyéb működési költség (bélyegző) 

-   10.737,- Ft  banki költség 

-   43.524,- Ft  gépjármű kötelező felelősségbiztosítás 

-   36.070,- Ft  gépjármű műszaki felülvizsgálat, olajcsere, stb… 

-     4.000,- Ft  kerékcsere 

-     7.975,- Ft  E-matrica 

 

összesen:     739.104,- Ft 

 

Maradvány:    6.736,- Ft 
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A 2017. évi támogatási keretet a felszerelési és ruházati anyagok pótlására, telefonkártyára, 

üzemanyagra, valamint a polgárőr autónál felmerült költségekre, új jelentkezők felszerelésére 

kívánjuk felhasználni. 

 

Országos szinten a polgárőrség megítélése pozitív, önkéntes tevékenységével hozzájárul a 

közbiztonság javításához. 

 

A 2017. március 17.-i taggyűlésen bejelentettem, hogy személyes (munkaügyi és 

egészségügyi) indokaimra való hivatkozással lemondok az elnöki posztról.  

Ezt a tagság tudomásul vette. A folyamatban lévő ügyek intézésével átmenetileg a tagság Bán 

Ernőt bízta meg, végleges döntést az új elnök személyére június 15.-ig kell hozni.  

A cégbíróságnál történő átvezetés után történik meg az effektív pénzügyi és adminisztratív 

átadás. 

Ezúton is köszönöm az Önkormányzatnak és a Képviselő-testületnek az eddigi 

együttműködést és az anyagi támogatást, mellyel biztosítják az Egyesület működését. 

 

Tisztelettel: 

 

 

 

 

 

 

                                                         

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

                                                                                                       Lukács Lajos 

                                                                                                     Egyesületi elnök 

Nagycenk 2017.03.19 


