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A tárgyalandó témakör tárgya:
Az Őrbottyáni Polgárőr Egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Őrbottyán közrendjének, közbiztonságának növelése, a szervezett és tervszerű bűnmegelőzés
társadalmasítása, a bűncselekmények számának csökkentése, a bűnalkalmak lehetőségek
minimalizálása, a gyermek-és ifjúságvédelem, valamint a bűnmegelőzés elősegítése érdekében az
Őrbottyáni Polgárőr Egyesület és az önkormányzat 2013-ban együttműködési megállapodást kötött.
Az együttműködési megállapodásban foglaltak alapján az önkormányzat minden évben anyagilag is
támogatja az egyesületet.
Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. december 14-i ülésén, 214/2016.
(XII. 14.) számú határozatával elfogadta a képviselő-testület 2017. évi munkatervét. A munkatervben
szerepel az Őrbottyáni Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló.
Az Egyesület vezetője a beszámolót elkészítette. A megküldött beszámoló az előterjesztés mellékletét
képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót ismerje meg és döntsön annak tudomásul
vételéről.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
6. HATÁROZATI JAVASLAT
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…../2017. (III. 29.) határozata az
Őrbottyáni Polgárőr Egyesület 2016. évi beszámolójáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Őrbottyáni Polgárőr Egyesület 2016. évi
tevékenységéről szóló beszámolót megismerte és tudomásul veszi.
Őrbottyán, 2017. március 17.
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Őrbottyáni Polgárőr Egyesület
2162 Őrbottyán, Állomás utca 37.
Adószám: 18337392-1-13
Nyilvántartási szám: TE6390
E-mail: orbottyan.polgarorseg@gmail.com
Weboldal: www.orbottyanipolgaror.5mp.eu

Beszámoló az Őrbottyáni Polgárőr Egyesület 2016. évi tevékenységéről.
Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt képviselő- testület!

A polgárőrség feladatai és célkitűzései 2016-ban:
Az előző évhez hasonlóan a terveink szerint jól alakult az egyesület élete. Az Őrbottyáni
Polgárőr Egyesület 2016. évben is önzetlen odaadással folytatta az Alapszabályában rögzített
tevékenységét, melynek célja a közterületi bűnelkövetés mérséklése-visszaszorítása, a
személy és vagyonbiztonság megteremtése, a település területén a jogsértések visszaszorítása,
felfedése és megakadályozása, a gyermek és ifjúság-védelem, a lakosság biztonság érzetének
fokozása, javítása.
Célunk, hogy egyesületünk, a tevékenységi területének megfelelően a lehető legteljesebb
mértékben tudja ellátni meghatározott feladatait. Legfőbb feladatunk a bűnmegelőzés területe,
a közrend védelme, a bűncselekmények számának csökkentése, a közbiztonság javítása. Ezen
belül kiemelt feladatként tűztük ki a lakosság biztonságérzetének növelését, lakossági
kapcsolatok javítását, hiszen a lakosság és az egyesület közötti bizalom és együttműködés
erősítése nélkül nem tudnánk hatékonyan működni.
Az elmúlt esztendőben egyesületünk tagjai igyekeztek eleget tenni ezeknek az elvárásoknak
és ezek szellemében végezték az önként vállalt díjmentes munkájukat.
A település közbiztonsági, bűnügyi helyzete:
Az általunk vállalt célkitűzéseinknek megfelelően, tudásunkhoz mérten tisztességgel hajtottuk
végre faladatainkat és ez megmutatkozik a település bűnügyi helyzetében is, hiszen az elmúlt
évekhez képes most is javulást hozott a 2016. évi statisztika.
Az Őrbottyán bűnügyi statisztikája az elmúlt évhez képest csökkent ezt a Váci
Rendőrkapitányság is megerősítette, de sajnos a pontos statisztikát még nem tudták az
egyesület részére bocsájtani, mivel még a statisztika elfogadása folyamatban van így még nem
adható ki. A pontos adatokat valószínű, hogy a rendőrség által készített beszámolóban fog
megjelenni és alátámasztja a fent leírtakat.
A közbiztonság csak úgy tartható fenn, illetve fokozható, ha teszünk is érte valamit. Ez év
során is több alkalommal kaptunk telefonon bejelentéseket, jelzéseket és információkat,
illetve szolgálat ellátása során észleltünk rendellenességet és eseményeket, amik intézkedést
igényeltek. A 2016. évben is több esetben került helyszíni intézkedésre sor.
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A bejelentések, események és intézkedések a következők voltak:
- hangoskodás, rendzavarás, tűzgyújtási rendelet megszegése, illegális szemét és sitt lerakás,
illegális színesfém felvásárlók, és árusok, csellengő, illetve kutyatámadás, közművekkel
kapcsolatos hibák, gépjármű balesetek, falopás, betörések, lopások, sérült, ittas személyek,
elhagyott, illetve talált tárgyak,
A fent felsorolt eseményekkel kapcsolatban több alkalommal kellett intézkedni a
polgárőröknek, volt, amit saját magunk meg tudtunk oldani, de több esetben kellett a
hatóságot, illetve más szervet értesíteni és addig a helyszínt biztosítani. Többnyire fokozott
odafigyelést, és/vagy a hatóság felé történő továbbítást igényeltek a bejelentések. Azonban ki
kell hangsúlyozni, hogy a polgárőrség nem hatóság, és még csak hatósági jelleg sem
tulajdonítható tagjainak. Ez egy civil társadalmi szervezet, melynek tagjait ugyan azok a
jogok illetik meg, mint bármelyik állampolgárt. A szolgálatban lévő polgárőr viszont olyan
feladatokat ellátó személy, akit fokozott jogi védelem illet meg, mivel ebben az esetben
„Közfeladatot ellátó személy”-nek minősül.
Ahhoz, hogy lakókörnyezetünk biztonsága még jobb legyen nem elég a mi munkánk, szükség
van a hatékony rendőrségi fellépésekre is, és a lakosság segítségére, nem elfeledve a
rendőrség munkáját, hiszen a bűnüldözés és a rend fenntartása az ő feladatuk és mi ehhez
próbálunk nyújtani segítséget és támogatást.
Egyesületünknek 2016-os évben több esetben kellett intézkedni szabálysértések, illetve
bűncselekmények tekintetében. Több tettenérésünk volt illegális szemétlerakás, falopás,
tekintetében. Ezek közül kiemelkedőnek mondható az a két elkövető elfogása, akik a
városban több alkalommal rongálták meg a köz, illetve magán vagyont. Az elkövetők
tettenérését a polgárőröknek sikerült végrehajtani egy rendőrséggel közös akció keretében és
ezt követően büntetőeljárást indított a rendőrség ellenük. Azóta a városban megszűntek az e
fajta események.
A szolgálataink során törekszünk arra, hogy a város belterületét és az ahhoz tartozó kiemelt
területek, valamint a hétvégi házas övezetek ellenőrzésre kerüljenek. Természetes, hogy a
településhez tartozó mezőgazdasági területek ellenőrzése sem marad el.
Szolgálati feladatok megvalósulása:
Az egyesület éves munkáját a 2016. évre elfogadott munka és szolgálatvezénylési terv szerint
végezte. A kitűzött célokat teljesítettük. A város közbiztonságának javítása érdekében a
nappali szolgálataink számát növeltük.
Egyesületünk az Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodásban vállalt
feladatokat lehetőségeihez mérten jól teljesítette, sőt egyes pontokban meghatározottak
tekintetében túl is teljesítette azokat, rendezvények biztosítása, illetve járőrszolgálatok
megvalósulása tekintetében.
Polgárőr tevékenységünk jelentős részében járőr, illetve figyelő szolgálatot látunk el kiemelt
tekintettel a következő területekre: Hősök tere, ITT park, általános iskola és környéke,
óvodák, I-II. számú művelődési házak, posta, temetők, és a tó környéke tekintetében. Továbbá
több alkalommal rendezvények biztosítását, jelzőőri tevékenységet, baleset és bűnmegelőzési
feladatokat is ellátunk.
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A szolgálataink alatt szintén kiemelt hangsúlyt fordítunk arra, hogy közintézmények legalább
egy alkalommal, de lehetőség szerint többször kerüljenek külső átvizsgálásra,
szemrevételezésre. A polgárőreink egész évben továbbra is vigyáznak Őrbottyán Város
biztonságára, jól teljesítik vállalt feladatukat.
A rendőrséggel kötött együttműködési megállapodásnak megfelelően, felkérésre több
alkalommal vettünk részt rendőri szolgálat ellátásban.
Közterület-felügyelőkkel közös szolgálat csak egy esetben a lomtalanításkor történt, mivel
más esetben nem volt rá felkérés.
2016. évben a polgárőrök 288 alkalommal, összesen 2486 óra szolgálatot teljesítettek.
Egyesületünk 24 órás telefonügyeletet 9125 órában teljesített.
Több alkalommal adtunk jelzést a rendőrség ügyeletére és nyújtottunk segítséget a
településünk lakóinak és a rendezvény látogatói számára.
A szolgálattal, illetve az egyesület fenntartásával, szervezési feladatainak elvégzésével
kapcsolatosan 13005 km gépjármű-futás volt 2016. évben.
Szolgálat ellátás mellet a lakosság részére négy alkalommal tartottunk fogadóórát.
Az iskolás gyermekek védelme érdekében a baleset megelőzési, illetve „Egy iskola - Egy
polgárőr” program keretében kiemelt figyelmet fordítottunk az első tanítási naptól kezdve az
általános iskola környékére a balesetek megelőzése érdekében. Ezen program keretén belül
bevontuk az általános iskola tanulóit a jelzőőri tevékenység ellátásába polgárőrrel közösen,
mint leendő ifjú polgárőrök. A tanulók visszajelzései alapján sikeresnek mondható ez a
program és remélhetőleg a járművel közlekedőkre is pozitív hatással van a vezetési kultúra
tekintetében.
Az Általános Iskola közelében a Táncsics M. utca és a Rákóczi F. út kereszteződésénél
található gyalogos átkelőhelynél reggel 07.00 óra és 08.00 óra közötti időben jelzőőri
tevékenységet láttunk el a következő lebontásokban:
Dátum
2016. január hónap
2016. február hónap
2016. március hónap
2016. április hónap
2016. szeptemberi hónap
2016. októberi hónap
2016. november hónap
2016. december hónap
összesen

Esetszám
6 alkalom
6 alkalom
5 alkalom
7 alkalom
16 alkalom
8 alkalom
8 alkalom
6 alkalom
62 alkalom
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Egyesületünk felkérések alapján a következő rendezvény biztosításában működött közre:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Dátum

Rendezvény elnevezése

2016. március 13.
2016. március 15.
2016. április 02.
2016. május 01.
2016. május 08.
2016. május 20.
2016. május 25.
2016. Május 29.
2016. június 03.
2016. június 04.
2016. július 16.
2016. augusztus 26.
2016. szeptember 16.
2016. október 23.

Március 15.-i megemlékezés
Március 15.-i megemlékezés
Tavaszköszöntő
Majális
Kincskereső piac
Drogmentes Maraton
Kihívás napja
Városi Gyereknap
Kvassay Nap
Nemzeti Összetartozás napja
Harangok Napja
Vakáció búcsúztató
Táncsics M. utca átadása
1956-os forradalom és
szabadságharc, megemlékezés
Télköszöntő

15 2016. december 04.

Időpont
órától-óráig
12.00-13.00
10.00-11.00
15.00-21.00
13.00-22.00
18.00-14.00
09.00-13.00
16.00-19-00
13.00-19.00
09.00-12.00
17.00-18.00
14.00-01.30
17.00-22.00
09.00-12.00
15.00-17.00

Polgárőr
létszám
2 fő
2 fő
5 fő
12 fő
2 fő
2 fő
1 fő
3 fő
2 fő
2 fő
11 fő
3 fő
3 fő
2 fő

13.00-19.00

6 fő

Szolgálat ellátásunk során a Mindenszentek és Halottak Napja kiemelt feladatot jelentett a
polgárőrök részére. Fő feladatként kerültek meghatározásra 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.
Bűn és baleset-megelőzési program keretében rendezvényen három alakalommal tartottunk
felvilágosítást és szórólaposztást a lakosság részére, illetve három alkalommal került sor ittas
és bódult állapot szimulációs program bemutatása. Egyesületünk felkérésre a Váchartyáni
falunap rendezvényen bűn és balest-megelőzési program keretén belül bemutattuk a
szimulációs szemüvegeket.
Egyesületünk képviselte magát:
- Váci Rendőrkapitányság egyeztető fórum három esetben.
- Pest Megyei Polgárőr Szövetség közgyűlés.
- Polgárőr Városok és Polgárőr Községek II. szakmai találkozóján, Kisújszálláson.
Egyesületünk évelején tartotta meg a 2015. évzáró közgyűlését és azt követően két
alkalommal került összehívásra a közgyűlés az alapszabály módosítása végett. Szeptemberben
ünnepélyes keretek között került átadásra az újonnan vásárolt Suzuki személygépkocsi,
melyre meghívást kaptak a képviselők is.
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Pénzügyi beszámoló:
Egyesületünk gazdálkodásában 2016. évben az Önkormányzat által biztosított működési
támogatás volt az, amely megalapozta a tevékenységünk végzéséhez szükséges anyagi
feltételeket.
Bevételeink tagdíjakból, pályázati támogatásokból, az adó 1%-ból és jelentős része az
Önkormányzati támogatásból tevődött össze.
A pályázati bevételek összege elkülönítve a Pest Megyei Polgárőr Szövetség felé került
elszámolásra.
Egyesületünk az Önkormányzattól 1 200 000.-Ft működési támogatást, illetve 1 690 000.-Ft
gépjármű vásárlási támogatás kapott.

Az Önkormányzati támogatás a következő részletezésben került felhasználásra:
Támogatás felhasználása

összeg/Ft

gépjármű javítási, karbantartási,
fenntartási költség
gk. kötelező-felelősség biztosítás
gépjármű vásárlás (Suzuki SX4)
üzemanyag költségek
útiköltség (kiküldetési r.)
ügyvédi költség
(alapszabály módosítás)
irodaszer, nyomtatvány klt.
eszközök
Prezentációs kiadás
Posta költség
banki költség
összesen

205425.-Ft

elszámolási
tétel sor
1-10, 21,

82000.-Ft
510000.-Ft
198435.-Ft
46115.-Ft
30000.-Ft

11-13
14
15-20, 22-31
32-43
44

6090.-Ft
52000.-Ft
50260.-Ft
2920.-Ft
16755.-Ft
1 200 000.-Ft

45-48
49-50
51-54
55-60
61-72

A gépjárművásárlásra kapott támogatási összeget az elszámolási összesítő 14 tételsorban
szereplő számlával együttesen került elszámolásra: 1690 000.-Ft.
Az Egyesületünk a 2016. évben kapott 2 890 000.-Ft Önkormányzati támogatást teljes
egészében felhasználta 2016. december 31-i nappal bezáróan és elkülönítve használta fel.
A hétköznapi szolgálat elvégzésének feltétele, hogy a tagság felszerelései és eszközei
megfelelőek legyenek. Sajnos az önkormányzattól üzemeltetésbe kapott Opel Astra
személygépkocsi műszaki állapota oly mértékben romlott, hogy a javítási költsége elérné a
gépkocsi értékét, ezért új gépjármű beszerzése vált szükségessé. A gépkocsi beszerzéshez az
egyesület 1 690 000.-Ft támogatást kért az önkormányzattól, melyet a képviselő testület
megszavazott. Ezúton is szeretném megköszönni a támogatást. A kért támogatásból és a
2016-os költségvetésünkből átcsoportosított összegből került megvásárlásra egy Suzuki SX4
típusú személyautó 2 200 000.-Ft értékben.
5

A kiadások jelentős részét az új autó vásárlása és az autók fenntartása (üzemanyagköltség,
javítás, szervizelés stb.) jelentette és ezen belül igénybe kellet venni a saját autókat a szolgálat
ellátáshoz, melynek költségét kiküldetési rendelvény kiállításával tudtunk kiegyenlíteni.
Továbbá szükséges volt a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény módosítása miatt az
egyesület alapszabályát módosítani, melyhez ügyvédi segítséget kellett igénybe vennünk. Az
Opel Astra gépkocsi üzembetartói jogáról lemondtunk és átadtuk az önkormányzatnak.
Az Egyesület gazdasági tevékenységét, könyvelését az Next-Team Bt. képviselője végzi. A
könyvelés módja: Kettős könyvvitel.
A polgárőrség 2016. évi tevékenységének megítélése nem az én feladatom, de azon
vagyunk, és leszünk is, hogy folyamatosan javítsuk bűnmegelőző tevékenységünket. Terveink
nagyok, de szeretnénk valamennyit Őrbottyán város érdekében sikeresen megvalósítani.
Ki kell hangsúlyozni viszont azt a tényezőt is, hogy a polgárőrök és tisztségviselőik
munkájukért munkabért, tiszteletdíjat nem kaptak, tevékenységüket valamennyien
ellenszolgáltatás nélkül végzik, ezért velük szemben társadalmi követelmény csak a feladat
ellátásának színvonala és minősége miatt támasztható.
Reményeink szerint, az Őrbottyáni Polgárőr Egyesület a 2017-es évet is, a 2016-os évhez
hasonló mértékű támogatással, friss erővel, lelkesedéssel és kellő szakmai felkészültséggel
végzi majd el és zökkenőmentesen tudjuk majd véghezvinni az általunk vállalt célkitűzéseket,
illetve alap és kiegészítő feladatainkat is.
Befejezésül megköszönöm az egyesület tagjainak a végzett munkát. Kijelenthetjük, hagy,
amit tettünk Őrbottyán Városért és annak lakóiért tettük. Ez arra jogosít, hogy büszkék
legyünk önmagunkra, cselekedeteinkre, továbbá példát mutattunk a településnek az
önkéntességből.
Végezetül az egyesület és jómagam nevében megköszönöm a Polgármester Úrnak, a
Képviselő testületnek és minden hivatali dolgozónak a 2016-os év mind anyagi, mind erkölcsi
támogatást. Remélhetőleg a 2017-es évben is számíthat az egyesület a támogatásukra.
Őrbottyán, 2017. január 23.

……………………..
Könyvesi Csaba
Őrbottyáni Polgárőr Egyesület
Elnöke

Tisztelettel:

Melléklet: - Elszámolási összesítő 3 lap,
- Számla másolatok 78 lap,
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