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I. 

Egyesületi Adatok 
 

A szervezet teljes neve:    Regionális Szt. György Polgárőr Egyesület 

Rövidített neve:    RSZGYPE 

Működési területe:    Váchartyán település közigazgatási területe 

Alapításának időpontja:    2009. 12.03. 

Székhelye (levelezési címe):   2164, Váchartyán, Fő u. 55. 

Telefonszáma:     +36-20-9329176 

E-mail címe:     bela.mogyorod@freemail.hu 

Hivatalos weboldala:   http://www.vachartyan.hu 

Bírósági bejegyzés száma és kelte:  4. Pk.60.560/2009/21.  2010.02.17. 

Nyilvántartási száma:    TE/ 5784 

OPSZ tagságot igazoló tanúsítvány száma:14/0036 

a jóváhagyás dátuma:                              2012.04.17. 

Számlaszáma:     66000035-11088499 

Adóigazgatási száma:    18021097-1-13 

 

Tisztségviselők: 
 

Elnök:     Nagy Béla, 
  

Elnökhelyettes:   Mezei János, 
 

Titkár:     Turányik János, 
 

Elnökségi tag (pénztáros):  Simon Gusztáv, 
 

Felügyelő bizottság Elnöke:  Horgász István, 
 

Felügyelő Bizottsági tagok:  Marton Imre,  Demény Gábor. 



Oldal: 3 / 21 

 

 

 

 
 
Elhelyezés, iroda: 
 
Az egyesület irodája (?) a Fő u. 55. szám alatti épületben (Polgármesteri Hivatal melléképületének egy 
helyisége) található.  
A helyiségben egy asztal, négy szék és különböző egyesületi eszközök vannak elhelyezve. Ez a helyiség 
még mindig nagyon rossz állapotban van, megalázó, hogy ezt a helyiséget kellene (!?) irodának használni. 
Beázik, mennyezete, hátsó fala vizes, dohos, szükséges lenne a helyiség teljes rendbehozatala vagy pedig 
másik helyiségbe áthelyezése.  
Az egyesületi tag, illetve közgyűléseket, elnöki és FEB üléseket a Dózsa Gy. u. 7. sz. alatti Borsch-
klubban tartjuk, ahol viszonylag kényelmesen elférnek az egyesületi tagok és a meghívottak. 
 
 
 
Szolgálati gépjárművek: 
 
Az egyesületnek egy (1db) CVV 785 rendszámú, Lada Samara típusú személygépkocsija van, mely 
rendszeresen meghibásodik, folyton javítani, szerelni kell. Nem megbízható ezért szükséges lenne egy új 
jármű beszerzése. 
 
 
 
Ruházat, felszerelés: 
 

- „Polgárőrség” feliratú láthatósági mellény   23 db, 
- „Polgárőrség” feliratú fehér póló      30 db, 
- „Polgárőrség”feliratú baseball sapka     30 db, 
- Midland 8 G5XT PMR típusú adó-vevő készülék         1 készlet, 

(2 db készülék tartozékokkal), 
-  TOPCOM Twin Talker adó-vevő készülék           1 készlet, 
- FUJIFILM Finepix XP60 digitális fényképezőgép        1 db, 
- „Polgárőrség” feliratú világítós, szirénázó, mikrofonos fényhíd 1 db, 
- Mágneses „Polgárőrség” feliratú fényhíd         1 db, 
- MAGLITE Richuang taktikai lámpa       2 db, 
- kereső lámpa         2 db, 
- mobil telefon         1 db, 
- rendőrségi R95 CS Gáz spray        2 db, 
- „Polgárőrség” feliratú megállító tárcsa          2 db, 
- jelzőszalag          1 tekercs, 
- szolgálati autóhoz nyári gumiabroncs      4 db, 
- felszerelések tárolására fém  táskák      3 db, 
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II. 
A székhely település közbiztonsági, bűnügyi helyzete 

 
 
 
 
A  bűncselekmények számának alakulása: 
 
Településünkön 2011. év óta folyamatosan csökkentek az ismertté vált bűncselekmények száma ( 2011: 
70 esetről, 2012: 43 esetre, 2013: 26 esetre). 
 
 
 
 Egyéb lopás : 12 eset 
Btk.370. § (1) Aki idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa, lopást követ el. 
 
 
Rongálás: 2 eset 
Btk.371. § (1) Aki idegen vagyontárgy megsemmisítésével vagy megrongálásával kárt okoz, rongálást 
követ el. 
 
 
Zaklatás: 2 eset 
Btk.222. § (1) Aki abból a célból, hogy mást megfélemlítsen, vagy más magánéletébe, illetve 
mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozzon, őt rendszeresen vagy tartósan háborgatja, ha 
súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő. 
 
 
Súlyos Testi sértés: 2 eset 
Btk.164. § (1) Aki más testi épségét vagy egészségét sérti, testi sértést követ el. 
3) Ha a testi sértéssel okozott sérülés vagy betegség nyolc napon túl gyógyul, az elkövető súlyos testi 
sértés bűntette miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
 
 
Ittas vezetés: 1 eset 
Btk.236. § (1) Aki ittas állapotban vasúti vagy légi járművet, gépi meghajtású úszólétesítményt vagy 
közúton, illetve közforgalom elől el nem zárt magánúton gépi meghajtású járművet vezet, vétség miatt 
két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
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Kiskorú veszélyeztetése: 1 eset 
Btk.208. § (1) A kiskorú nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles személy - ideértve a szülői 
felügyeletet gyakorló szülő, illetve gyám élettársát, továbbá a szülői felügyeleti jogától megfosztott 
szülőt is, ha a kiskorúval közös háztartásban vagy egy lakásban él -, aki e feladatából eredő kötelességét 
súlyosan megszegi, és ezzel a kiskorú testi, értelmi, erkölcsi vagy érzelmi fejlődését veszélyezteti, 
bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
 
Egészség elleni bcs: 1 eset 
 
Egyéb közbiztonsági bcs.: 1 eset 
 
Egyéb közbizalom elleni bcs.: 2 eset 
 
Lakásbetörés: 1 eset 
 
Üzlet/ bolt feltörés: 1 eset 
 
Összesen : 26 eset 
 
 
 
A Vagyon elleni, illetve személyek javai ellen elkövetett bűncselekmények száma 
továbbra is magas ( 16 eset 61,53 % ), de csökkenő tendenciát mutat. Ezen belül 12 esetben volt 
Egyéb lopás, 2  esetben Rongálás, 1 esetben Lakásbetörés, és 1 esetben üzlet/bolt feltörés. 
 

Ezen belül 1 eset: Egyéb közbiztonsági bűncselekmény, és 2 eset: Egyéb közbizalom elleni bcs. 
 
 
A személy ellen elkövetett bűncselekmények számában tapasztalható további csökkenés (5 eset 
19,23 %). Ezek megoszlása a következőképpen alakult: 2 esetben: Súlyos testi sértés, 2 esetben: 
Zaklatás, 1 esetben: Egészség elleni bcs. 
 
 
A házasság, a család és a nemi erkölcs ellen elkövetett bűncselekmények száma is az előző 
évekhez képest csökkent (1 eset 3,84 %). Kiskorú veszélyeztetése: 1 esetben. 
 
 
Közlekedési bcs.( 1 eset, 3,84%)  (ittas járművezetés) 1 eset. 
  
 
 

 
A közrend ellen elkövetett bűncselekmények száma tovább csökkent (3 eset, 11,53%) 
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Tett intézkedések: 
 
Havonta tartunk taggyűléseket a hónap utolsó szombatján 18.00-kor. Az aktuális közgyűléseket és 
oktatásokat is ilyenkor tartjuk meg. 
Ezen alkalmakkor továbbá szükség esetén a soros szolgálatos polgárőrök részére eligazítás keretében 
került sor a településen történtek átbeszélése, kiértékelése. Továbbá az Egyesület elnöke ezen 
alkalomból ismerteti a Váci RKP-tól kapott heti eseményjelentések tartalmát. 
  
A település rendezvényeire fokozottan készülünk. A szolgálatszervezéseket szükség esetén- soron kívül is 
átszervezzük.  
A polgárőrök szolgálatellátása során 2013. évben  nem került sor rendkívüli eseményre. 
 
A lakosság biztonságérzete: 
 
Váchartyán községnek kb. 1835 fő lakosa van. A településre napközben több település lakói is áthaladnak 
(pl: Püspökszilágy, Kisnémedi, stb), illetve tartózkodnak (vásárlás, ügyintézés, iskola, óvoda, 
munkavégzés, stb.).  
Az általános biztonságérzet jónak mondható, de ugyanakkor egy-egy bűncselekmény elkövetését 
követően tapasztalható a lakosság nyugtalansága, félelemérzete. 
 
Kiemelkedően súlyos bűncselekmény 2013. évben nem történt és egyes környékbeli településekhez 
képest jelentősen kevesebb az ismertté vált bűncselekmények száma (pl.: Csörög). 
 
 
 
 
 

 Vagyon       
elleni  
   bcs 

Közrend 
elleni 
   bcs 

Személy  
elleni          
bcs                       

Házasság 
család 
elleni bcs 

Gazdasági               
bcs 

Közlekedési 
bcs 

Egyéb 
bcs 

Össz 
bcs 

2011   29 eset  
41.43% 

 34 eset 
 48.57 % 

  4 eset 
   5.71 % 

 3 eset 
 4.29 % 

nem volt nem volt nem 
volt 

70 
eset 

2012 20 eset 
46,51% 

  9 eset 
 20,93% 

  7 eset 
 16,28% 

  4 eset 
 9,30% 

  1 eset 
  2,33% 

  1 eset  
   2,33% 

1 eset 
2,33% 

43 
eset 

2013 16 eset 
61,53 % 

3 eset 
11.53 % 

5 eset 
19,23 % 

1 eset 
3,84 % 

nem volt     1 eset 
   3,84 % 

nem 
volt 

26 
eset 
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III. 
Előző évi fő feladatok 

 
 
A 2013. év fő feladata a működési feltételek megteremtése, biztosítása, az egyesület tagságának 
megtartása. 
Ebben a tekintetben a működési feltételek megteremtése sikeresnek mutatkozik, ellenben az Egyesület 
létszáma tovább csökkent. 
Az Egyesület 2012. évi Szakmai Beszámolójában megfogalmazott fő feladatainak gyakorlati 
megvalósulásából alapvetően nem valósult meg sok minden. 
 
Ezek a feladatok, célok a következők voltak: 
 
1, - közterületi járőrszolgálat napi rendszerességgel, a készenléti szolgálat állandó biztosítása,  

2, - jelzőőri tevékenység hétköznaponkénti napi rendszeressé tétele az óvoda és az általános iskola előtt, 

3, - járási szintű együttműködés kialakítása, működtetése, fejlesztése, 

4, - polgárőrök balesetbiztosításának biztosítása,  

5, - saját szolgálati informatikai rendszer megalkotása, fejlesztése, 

6, - az egyesületi iroda rendbetétele vagy áthelyezése,  

7, - bűn- és baleset-megelőzési programok működtetése.   

 
1: a napi rendszerességű járőrszolgálatot az Egyesületi létszámviszonyok miatt nem tudtuk kialakítani,     
csak rendszertelen, nem napi rendszerességű szolgálatot láttunk el, 
2: Az iskola előtti jelzőőri tevékenység csupán heti egy alkalommal – HÉTFŐ – reggel valósul meg, az 
óvoda előtt sajnos nem sikerült rendszert kialakítani, 
3: a járási szintű együttműködés más polgárőr egyesülettel nem valósult meg, 
4: a polgárőrök balesetbiztosításának rendezése elmaradt, 
5: a saját informatikai rendszer nem lett kialakítva, 
6: az egyesületi iroda még mindig a korábbi helyén van és nem sikerült rendbe tenni sem, 
7: bűn és baleset-megelőzési programokat nem indítottunk, 
 
 
A fentiekből kitűnik, hogy sajnos a fő célkitűzéseink többségét nem tudtuk 2013-ban megvalósítani. 
Ennek mentális és szakmai okai is vannak. Az Egyesületi tagság létszámának csökkenésével és a tagok napi 
megélhetési problémái mellett egyre kevesebb feladatot vállalnak az Egyesület működésében. 
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IV. 
Létszámhelyzet 

 
 

Taglétszám: 
 
Az Egyesület 2013. január 01-i létszáma 35 fő volt. Ebből 29 fő rendes tagsággal rendelkezik, 6 fő pedig 
pártoló tag. 
Ez a létszám 2013. december 31-re 27 főre csökkent, melyből 26 fő volt a rendes tagságú és egy fő a 
pártoló tag. 
 
Felvételek száma: 
 
A 2013. év során senki sem jelentkezet az Egyesületbe. Érdeklődő (egy) fő volt, de ő csak a következő 
évben csatlakozik hozánk. 
 
Kilépések száma, oka: 
 
A 2013. évben nyolc fő lépett ki az Egyesületből. Kilépéseik fő oka az volt, hogy az új polgárőr 
igazolvány nem akarták elkészítetni, továbbá az Alapszabályban és a Szervezeti és Működési 
Szabályzatban leírtakat nem voltak hajlandóak betartani. Szolgálati fegyelmük negatív volt, taggyűlésekre 
nem jártak, a tagdíjat nem fizették. 
Ezen viselkedésükön többszöri figyelmeztetésre sem voltak hajlandóak változtatni. 
 

 
 

 
 
 

V. 
Etikai, szolgálati fegyelem helyzete 

 
A polgárőrök szolgálat alatti és szolgálaton kívüli magatartása: 
 
A polgárőrök végrehajtott szolgálata alatti feladatellátás megfelelőnek mondható. Sem a szolgálati 
feladatok ellátása kapcsán, sem szolgálaton kívüli magatartás miatt nem kellett senki ellen sem eljárást 
lefolytatni. A szolgálati fegyelem kielégítőnek mondható. 
Azonban a tervezett szolgálatok gyakorlati végrehajtása során több polgárőrt kellett figyelmeztetni, mert 
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nem hajtották végre a tervezett szolgálatot. 
 
Szolgálati okmányok vezetése: 
A szolgálati okmányok vezetése (Személygépkocsi menetlevél, szolgálati eseménynapló, stb.) kielégítő. 
Ugyanakkor a szolgálati jármű menetlevelének kitöltésével adódtak problémák, nincs minden adat 
feltüntetve (pl: jogosítvány száma), így a dokumentálás rendszeres ellenőrzése szükségessé vált. 
 
Rendőrségre történő bejelentkezés: 
Az együttműködési megállapodás alapján egyesületünk tagjai a szolgálat megkezdése előtt rendszeresen 
bejelentkeznek a Váci Rendőrkapitányság ügyeletére. A segélyhívó szám – 112- hívását követően 
azonban sokszor nem vagy csak nehezen kapcsolják a rendőrséget. 
A közvetlenül rendőrségi hívások nem jelentenek problémát. 
 
 
 

VI. 
Szolgálati feladatok megvalósulása 

 
 

A szolgálati feladatok megoszlása: 
 
Egyesületünk hétköznapokon általában este-éjjel és hétvégén szintén esti-éjjeli időpontokban látott el 
szolgálatot. 
A szolgálatok alapvetően önálló szolgálatok voltak, melyek bűnmegelőzési járőrözés típusú szolgálatokat 
jelentett, de 81 óra szolgálatot rendőrrel közösen végeztünk– főleg az árvízi védekezéskor. 
A RSZGYPE az alapszabályában megjelölt közhasznú tevékenysége során a helyi közrend és közbiztonság 
védelme, javítása, a személy- és vagyonvédelem, bűnmegelőzés hatékonyságának fokozása, az 
állampolgárok biztonságának védelme, biztonságérzetük javítása során 186 alkalommal, 351 fő 
részvételével 2099 óra 10 perc szolgálati időt teljesítettek az egyesület tagjai. 

Az egyesület 2013. évi tevékenysége során az alábbi feladatokat látta el:  
- közterületi járőrszolgálat,  

- figyelőszolgálat, 

- jelzőőri szolgálat,  

- rendezvénybiztosítás,  

- árvízvédelmi tevékenység, 

- temetőbiztosítás, 

- hulladékgyűjtés. 
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Jelentősebb szolgálati feladatok felsorolása: 
 
-Közterületi járőrszolgálat: 
 
Közterületi járőrszolgálatot 131 alkalommal 249 fő részvételével 1455 óra 10 perc időtartamban láttunk 
el. 
 
-Figyelőszolgálat:  
 
A közbiztonsági helyzet alakulása, valamint a bűnügyi tevékenység támogatása érdekében 5 alkalommal 5 
fő részvételével 23 óra időtartamban láttunk el figyelőszolgálatot. 
 
-Jelzőőri szolgálat: 
 
Jelzőőri feladatokat az Apáczai Csere János Általános iskolánál látunk el összesen 28 alkalommal 34 fő 
részvételével 59 óra időtartamban. 
 
-Rendezvénybiztosítás: 
 
Az önkormányzat által szervezett rendezvények biztosítása terén ( Váchartyáni Fesztivál, Szüreti 
felvonulás, Szent Mihály nap,) 8 alkalommal 24 fő részvételével 246 óra időtartamban láttunk el 
szolgálatot 
 
- Árvízvédelmi tevékenység: 

A Duna 2013.06-havi áradása kapcsán Egyesületünk tagjai 8 alkalommal, 21 fő részvételével 228 óra 
időtartamban segítettük az árvízi védekezést Verőce, Kismaros és Nagymaros települések térségében. 

- Temetőbiztosítás: 

A Halottak és a Mindenszentek napi megemlékezések idején egyesületünk tagjai 5 alkalommal, 13 fő 
részvételével, 68 óra időtartamban biztosítottuk a temető rendjét. 
 

- Hulladékgyűjtés: 
 
A környezetvédelem területén egyesületünk a működési területén a járőrözések során fokozottan 
ellenőrizte a zöldterületeket és az egyesület tagjai részt vettek a lakókörnyezet szeméttel szennyezett 
területeinek megtisztításában. Tevékenységünk során illegális szemétlerakást több helyen is 
tapasztaltunk. Tagjaink közül 5 fő 20 óra időtartamban a község lakosaival együttműködve gyűjtötték a 
település körüli hulladékot. 
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Szolgálati órák száma:  
 
Egyesületünk tagjai 2013. évben 186 alkalommal, 351 fő részvételével 2099 óra 10 perc szolgálati időt 
teljesítettek, ez a szám az előző évhez képest kisebb emelkedést jelent. 

A 2012. évben 170 alkalommal, 340 fő, 1904 óra 25 perc szolgálatot látott el. 

 
A CVV 785 rendszámú, Lada Samara típusú szolgálati személygépkocsit használjuk alapvetően szolgálati 
járműnek, mellyel 2013 évben 4467 km-t tettünk meg. 

AZ SZMSZ-ben leírt minimális 60 szolgálati órát tizenhét (17) egyesületi tag teljesítette. Közülük is 
kiemelkedik Bökönyi Gábor 176 óra 30 perc, Ballabás György 140 óra 20 perc , Kovács András 118 óra 
20 perc, Turányik János 113 óra,Mészáros István 111 óra 30 perc és Nagy Béla 09 óra 15 perc szolgálati 
idővel. 

A rendes tagok közül tizenkét (13) fő nem teljesítette az előírt 60 órás szolgálati időt, öten pedig 
egyáltalán nem vettek részt a szolgálati feladatok végzésében (pártoló tagok). 
 
A 2013. évi szolgálati órák megoszlása a szolgálati alkalmak és a résztvevők tekintetében: 
 
 

Hónap Alkalom Fő  Óra/perc 
Január 11              22 127 óra 

Február 23 39 181 óra 
Március 23 37 185 óra 
Április 10 23 110 óra 
Május 16 29 157 óra 30 perc 
Június 17 38 344 óra 10 perc 
Július  9 16 103 óra  

Augusztus 13 31 289 óra 30 perc 
Szeptember 19 35 185 óra 30 perc 

Október 13 24 128 óra 30 perc 
November 16 31 156 óra 
December 16 26 132 óra 

Összesen 186 351 2099 óra 10 perc 
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VII. 

Az Elnökség szervező, irányító munkája 
 

 
Az elnökségi ülések gyakorisága, tartalma: 
 
Az egyesület elnöksége létszáma négy fő. Elnökségünk az Alapszabálynak és a Szervezeti és Működési 
Szabályzatnak megfelelő gyakorisággal ülésezik 
Az elnökségi ülések gyakoriságát az Alapszabály írja elő. Ennek megfelelően kéthavonta tartott üléseket 
az elnökség melyeken, az elnökségi tagokon (négy (4) fő) kívül alkalmanként meghívottak is részt vettek 
(Felügyelő Bizottsági tagok).  
Az elnökségi ülések során kerültek megbeszélésre az egyesület ügyeinek elintézése, feladatok 
meghatározása. 
Elnökségi ülésre 6 esetben került sor, mely során 35 határozat született. 
Az ülésekről minden esetben jegyzőkönyvek készültek. 
 
Az elnökség szervező, irányító munkája: 
 
Az elnökségi tagok (elnök, elnökhelyettes, titkár, elnökségi tag (pénztáros) feladata és hatásköre a 
hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatban van részletezve. 
 
A tagsághoz történő információ eljuttatás módja, időszerűsége: 
 
Az üléseket követő kéthéten belül az elnökségi határozatokról a tag illetve közgyűléseken folyamatosan 
tájékoztatva van a tagság. 
 
Az elnökség által szervezett közösségi rendezvények, megmozdulások 
ismertetése: 
 
Elnökségi szervezésben 2013.05.28-án 12 fő részvételével megtekintettük a Váci Fegyház és Börtönt. 
Az egyesület elnöksége oktatást, illetve szilveszteri jótékonysági bált szervezett, továbbá részt vett a 
Váchartyáni fesztivál főzőversenyében is. 
 
Pályázatok eredményessége, a támogatások felhasználása: 
 
A Pest Megyei Polgárőr Szövetséghez benyújtott pályázaton 350.000 FT forintot nyert az egyesület, 
melyet üzemanyagra, polgárőr eszközök és ruházat vásárlására fordítottunk. 
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Oktatás, képzés helyzete: 
 
Egy alkalommal volt oktatás (február 23-án), melyen a Váci rkp. részéről Kovács Sándor r. alezredes úr 
vett részt. 
  
 
Sajtó, kommunikáció: 
 
A külső kommunikációs feladatok ellátás az egyesület titkárának feladata. Külső kommunikáció alatt 
mind az együttműködő partnerek, mind a polgárőrség kommunikációs csatornáit, az internetet, 
valamint a tömegtájékoztatási eszközöket kell érteni.  
A külső kommunikáció eszközei különösen:  
- körlevél, e-mail, a Váchartyán község honlapján megjelentetések, telefon, újságcikk a havonta 
megjelenő HÉT közlap c. lapban továbbá a Facebook oldalon. 
 
 
 

VIII. 
Együttműködés helyzete 

 
 
Pest Megyei Polgárőr Szövetséggel  való kapcsolat értékelése: 
 
A megyei szövetség korábbi Elnökével Körömi Lajos Úrral rendszeresen tartottuk a kapcsolatot, majd a 
2013. áprilisi megválasztását követően Dr. Bilisics Péter úrral is rendszeres a kapcsolatunk mind levél, 
mind e-mail és telefon használatával. Bármely problémánkra szinte azonnal tudunk tőle segítséget, 
információt, tájékoztatást kérni. 
A Megyei Közgyűlésen 2013.04.20.-án Egyesületünk képviseletében részt vett az egyesületi titkár. 
 
Az önkormányzattal: 
 
Együttműködésünket a megállapodási szerződés rögzíti. Ugyanakkor Koblász Sándor polgármester úr 
támogatja anyagilag és erkölcsileg is egyesületünk eredményes működését. Ehhez az önkormányzati 
lehetőségeket figyelembe véve minden támogatást biztosít. A 2013. évben kapott 200.000 ft 
önkormányzati támogatást az Egyesület gépjárműjének működtetéséhez szükséges üzemanyag 
kifizetésére fordítottuk. A testületi üléseken alkalmanként személyesen részt vesz vagy az Egyesület 
elnöke vagy a titkára. 
 
Rendőrséggel történő közös munka helyzete: 
 
A Pest Megyei Rendőrkapitánysággal kötött együttműködési megállapodás tartalmazza a Váci 
Rendőrkapitánysággal való közös munkánkat. Kovács Sándor alezredes úr rendszeresen segíti, támogatja 
egyesületünk eredményes munkáját akár oktatás, akár előadás formájában (2013.02.23.). 
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Szomszédos települések polgárőr egyesületeivel együttműködés alakulása: 
 
A környező települések polgárőr egyesületeivel megfelelő a viszony, közös együttműködésünk az 
árvízvédelmi tevékenység során volt a Verőcei és Kismarosi Polgárőrséggel. 
 
 
A lakossági kapcsolatok is hatékonyak: 
 
Általános tájékoztató keretében tájékoztattuk 2013 őszén a falu lakosságát az Egyesület tevékenységéről 
és Kérdőívet mellékeltünk a lakosság véleményének megismerése céljából. 
A tájékoztatót és a kérdőívet borítékoltuk és 575 lakásba jutattuk el. 
A lakosság mindösszesen 33 kérdőívet juttatott vissza hozzánk melyben többnyire anyagi és erkölcsi 
támogatásukkal biztattak minket. 
 
Arra a kérdésre, hogy: „Mi az Ön  véleménye, javaslata a községi Polgárőr Egyesülettel 
kapcsolatosan ?”, az alábbi válaszok érkeztek: 

-„ Meg vagyok elégedve a munkájukkal. Örülök, hogy biztonságban érzem magunkat. További jó munkát 
kívánok! Köszönöm, hogy vigyáznak ránk.” 
-„Meg vagyok elégedve. „ 
-„Hasznosnak tartom a Polgárőrség működését és segíteni fogom erőmtől függően.” 
-„Kérem, csinálják tovább!!”, 
-„Jól működik, mert azóta nem igen volt betörés. Csak így járőrözzenek. Jó munkát a működésükhöz.”, 
-„Ha egy mód van rá, jó lenne, ha a falun átszáguldozó motorosokat, autósokat lassítani, kontrollálni 
tudnák, vagy ezt az önkormányzat felé jeleznék.”, 
-„Továbbra is szükség van Önökre.”, 
-„Jó, hogy van, mert biztonságérzést okoz.”, 
-„Igen, a Polgárőrségre igenis szükség van, ami elősegíti a falu közbiztonságát.”, 
-„Örülök, hogy működik a községben polgárőrség, mert biztonságot ad. Köszönet a polgárőröknek, akik 
felvállalják ezt a tevékenységet. Csak így tovább!”, 
-„Köszönöm családom nevében az önzetlen segítőkész munkájukat valamint azt, hogy éjszakáink 
nyugodtabbak. Az Önök jóvoltából munkahelyemről is kevesebbet jövök haza napközben.”, 
-„Gratulálok!  Önfeláldozó munkájukhoz, jó egészséget kívánok és sok sikert. „ 
-„A késő éjszakai vonatokhoz nagyon megnyugtató, ha kijön a polgárőrség és nem kell szorongani a 
hazatartó sötét útszakaszokon.”, 
-„Igen hasznos, mivel a fiamat biztonságban érzem, amikor kint sétál esténként a faluban.”, 
-„Nagyon hasznos.” 
-„További jó munkát kívánok nekik és meg vagyok elégedve a munkájukkal.”, 
-„Helyes, hogy működik. Jó lenne, ha napközben is néha-néha jelen lennének az utcákon. Hiteles, nem 
ivós embereket szerveznének a Polgárőrségbe. Baj esetére telefon elérhetőséget kérünk.”, 
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-„Még nem tapasztaltam a működésüket, de ha baj van nem is tudok segítséget hívni mivel nincs még 
telefonszám se. Ezt jó lenne tudni, hogy tudjam segítségüket kérni!”. 
-„ 1,Telefonszám: éjjel-nappal hívható legyen!   2,Lakosság: minden család részére csekk eljuttatása 
(negyedévben).” 
-„Köszönjük a munkájukat. Csak így tovább!” 
-„Jól működik!” 
-„Ha nem egy NEM tiszteletben lévő családfő lenne az elnök – talán többen jelentkeznének önkéntes 
munkára!!! Ilyen kérdőívet „ANONYM” kellene küldeni, mert az emberek nem lesznek őszinték!” 
-„Nem ismerem Önöket, egyszer elsántikáltam az irodához, de ott csak egy kiszakadt papír fogadott, 
hogy az előadás elmarad! Senki sem méltatott bennünket annyira, hogy várjon, hogy mondjon valamit 
azoknak, akik az Önök hívására elmentek, mint én is.” 
 
A fentiekben leírt lakossági véleményeket a szolgálataink során figyelembe vesszük. 

 
Együttműködő partnereink közé sorolható: 
 
-Váchartyán Község Önkormányzatának Képviselő testülete, 
 
- Váci Rendőrkapitányság, 
 
- Őrbottyáni Rendőrőrs, 
 
 
Kiemelt támogatóink voltak: 

- VÁCHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 

- PEST MEGYEI POLGÁRŐR SZÖVETSÉG, 

- FÉMSZER KFT, 

- RÉNKE KFT, 

-  és további 36 személy is támogatta Egyesületünket. 
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IX. 
Pénzügyi beszámoló 

 
 

 
Egyesületünk bevételei tagdíjakból és szövetségi, önkormányzati és lakossági támogatásokból adódnak. 
 
 
Az év elején, illetve az év végén rendelkezésre álló pénzeszköz nagysága: 
 
 
Az Egyesület a 2013. évet  147.807 -Ft  pénzkészlettel indította. 

Ezen összeg a bankszámlán levő  55.979 -Ft  és a pénztár 91.828 -Ft pénzkészletekből tevődik össze. 

 

2013. évben az Egyesület 1.157.789 -Ft összegű  éves bevételre tett szert. 

 

Ezen bevétel részletezése: 

- támogatások, pályázatok:            798.000- Ft, 

- tagdíj bevétel,lakossági támogatás:          359.500- Ft, 

- Szja 1%:                                            0- Ft, 

- kamat :                                 289- Ft. 

 

A fenti pályázati bevételek részletezése: 

- BM, megyei szövetség pályázat:                598.000- Ft, 

- NCA pályázat                                           0- Ft. 

Támogatások részletezése: 

-Önkormányzati támogatás:                       200.000- Ft, 
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-Egyéb támogatás:                          359.500- Ft. 

 

 

 

 

A 2013. évi feladatok ellátása az Egyesületnél 829.214- Ft kiadást eredményezett. 

 

A kiadások részletezése: 

- üzemanyag költség:              240.689-  Ft, 

- gk fenntartási költség(javítás,alkatrész):      21.390- Ft, 

- banki költség és biztosítási díj:               64.678- Ft, 

- posta és nyomtatvány költség:                    30.648- Ft, 

- egyéb szolgáltatás díjai:                             245.509- Ft. 

- Szövetségi tagdíj:                                           2.800- Ft, 

- NAV cégautóadó:                                       148.500- Ft, 

- NAV eljárási illeték+ bírság:                         75.000- Ft. 

 

Az előzőekből kitűnik az egyesület felelősségteljes gazdálkodása, mely lehetővé tette azt, hogy a 2013. évet 
476.382 - Ft összegű pénzkészlettel zárta 

 

A záró összeg részletezése:- bankszámlán 420.415 – Ft, - pénztár  55.967 – Ft,- lekötött betét   0 ft. 

  
A felhasználás fő irányai: 
 
Az egyesületi bevételeket 2013. évben elsősorban az üzemanyag biztosítására, a szolgálati gépjármű 
karban tartására, javítására, technikai és ruházati anyagok beszerzésére, cseréjére fordítottuk.  
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X. 
Összegezés 

 
 
 

Működést segítő tényezők:  
 

-   a PMPSZ szakmai és főleg anyagi támogatása, 
 

    -         az önkormányzat támogatásának köszönhetően az egyesület gazdálkodása és működése stabil, 
 
    -        az együttműködő szervezetekkel a kapcsolat kiváló, 

    -        az Egyesület megítélése a lakosság és az együttműködő szervek részéről jó,  
 
    -        a szakmai irányítás  hatékonyabbá vált. 
 
 
 
Működést hátráltató tényezők:  
 

- az előző Egyesületi elnök által „végzett” munka kapcsán negatív  lakossági és  intézményi (NAV, 
PMPSZ, rendőrség, stb,)  megítélés, 

-  egyes Egyesületi tagok passzív  szolgálati hozzáállása,  

- az Egyesületi létszám csökkenése, jelenlegi helyzete, összetétele,  

- az Egyesületbe belépés, visszatérés alacsony száma, 

-  a  rendszeres nappali szolgálatok hiánya, 

- a község lakói általi negatív egyesületi megítélése, 

- adó 1 % felajánlások visszatartása.  
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A polgárőr törvény a vonatkozó jogi normák és az egyéb belső 
szabályzóknak való megfelelés : 
 
A Váchartyán településen működő Regionális Szt. György Polgárőr Egyesület 2013. évben a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően, a helyi sajátosságokhoz és elvárásokhoz igazodóan látta el feladatait. 
Szövetségi kötelezettségeinek (tagdíjfizetés, részvétel a szövetségi életben, elszámolások, beszámolók, 
stb.) maradéktalanul és határidőben eleget tett.  
Az egyesület tisztségviselői különösen komoly figyelmet fordítanak a jogszerűségre, szakszerűségre és a 
szolgálati fegyelemre.  
 
Egyesületi képzési rendszer működtetése:  
 
Az egyesületi képzési rendszer alkalmi tesztekkel, elméleti és gyakorlati képzésekkel került 
végrehajtásra. A 2014. évben is jogi, jelzőőri-figyelő és járőrszolgálati, intézkedés taktikai, 
elsősegélynyújtó és kommunikációs képzéseket tervezzük megszervezésre.  
 
Teljesítményértékelő és motivációs rendszer működtetése: 
 
Teljesítményértékelő és motivációs rendszer, melynek keretében vacsorameghívásokkal, 
tárgyjutalmakkal ismerjük el a kiemelkedően teljesítő polgárőrök munkáját 2013-ban csak részben 
sikerült. Igyekszünk ezt 2014-ben teljesebben , átfogóbban érvényre juttatni. 
 
 
 
 

XI. 
2014. évi célok, feladatok 

 
 
Egyesületünk helyzetében több töréspont is volt 2013.évben. Az egyik pont az volt amikor a NAV az 
előző elnök (Németh Sándor) mulasztása miatt 70.000 ft mulasztási bírságot szabott ki az Egyesületre. A 
határozat ellen fellebbezést nyújtottunk be (illetéke: 5000 ft), de a NAV másodfokon helybenhagyta az 
első fokú határozatot. 
Ezen események kapcsán az Egyesület elnöke rendőrségi feljelentést tett Németh Sándor ellen, az ügy 
jelenleg is folyamatban van. 
A NAV és a rendőrségi ügyek miatt a PMPSZ az időközben benyújtott pályázati kérelemmel érdemben 
nem foglalkozott. 
Az Egyesületen belül feszültség, bizonytalanság uralkodott el a tagokon. A jövő kilátástalanná vált. 
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Szeptember 12-én rendkívüli közgyűlés összehívásával sikerült a feszültséget tompítani. 
Többszöri nekirugaszkodásra sikerült tisztázni az Egyesület helyzetét és ezután a PMPSZ kiutalt 
számunkra támogatást (150.000 ft). Ennek ismeretében lenyugodtak a kedélyek. 
 
 
 
Célunk 2014. évben, hogy az állomány ruházatát az egységesség figyelembe vételével az OPSZ által 
2013.-ban elfogadott formaruházattal kiegészítsük, az anyagi eszközeit fejlesszük, az állomány létszámát 
növeljük, településünk lakosainak biztonságérzetét és egyesületünk iránti bizalmát javítsuk. 
 
Az Egyesület a helyi közélet és közösség élet egyik meghatározó eleme, melyre a jövőben még nagyobb 
hangsúlyt kívánunk fektetni. A legfőbb igazodási pont továbbra is Váchartyán község Polgármesteri 
Hivatala, a Váci Rendőrkapitányság, a Pest Megyei Polgárőr Szövetség és a Váchartyáni lakosság 
igényeinek való megfelelés, valamint a polgárőrök méltó elismerésének biztosítása.  
 
 
Ezen belül különösen célunk:  
 
- új szolgálati gépjármű beszerzése, 

- közterületi járőrszolgálat napi rendszerességi,  és a készenléti szolgálat állandó biztosítása,  

- jelzőőri tevékenység hétköznaponkénti napi rendszeressé tétele az óvoda és az általános iskola előtt, 

-  együttműködés kialakítása a társközséggel ( RÁD ), 

- polgárőrök balesetbiztosításának rendezése,  

- a szolgálati kommunikációs rendszer fejlesztése, 

- az Egyesületi „iroda”(?) rendbetétele vagy máshová történő áthelyezése,  

- bűn- és baleset-megelőzési programok működtetése, 

- a lakosság folyamatos tájékoztatása, 

 
Egyesületünk – a 2011. évi CLXV. törvényben biztosított lehetőségek erejénél fogva – a Pest Megyei 
Polgárőr Szövetségből kilépni továbbra sem szándékozik. 
 
 
A Regionális Szt. György Polgárőr Egyesület vezetése és tagsága ezúton mond köszönetet 
egész éves munkájáért és támogatásáért:  
 
- Dr. Bilisics Péter Úrnak a PMPSZ Elnökének, 

- Pinczési Józsefnének a PMPSZ ügyintézőjének, 

- Koblász Sándor Polgármester Úrnak;  

- Váchartyán Község Képviselőtestületének;  
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- Latorovszki Gábor r.alezredes Úrnak a Váci Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének, 

-  Kovács Sándor r. alezredes Úrnak a Váci Rendőrkapitányág munkatársának, 

 

 
 
Jelen beszámolót a Regionális Szt. György Polgárőr Egyesület közgyűlése nem tárgyalta. 
 
 
 
Váchartyán, 2014. február 22.                                            PH 
 
 
                                                     
                                                                                        Nagy Béla                    
                                                                                            Elnök                                                                                             
 
 
 
 
Készült: Öt (5) példányban 
 
Kapják:  - 2 példányt az Egyesület, 
              - 1 példányt: Pest Megyei Polgárőr Szövetség, 
              - 1 példányt: Váci Rendőrkapitányság, 
              - 1 példányt: Váchartyán Község Önkormányzata. 


