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2164,Váchartyán, Fő u. 55.
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SZAKMAI

BESZÁMOLÓ
A

Regionális Szent György Polgárőr Egyesület
működéséről

Az Országos Polgárőr Szövetség tagszervezete
A Pest Megyei Polgárőr Szövetség tagszervezete
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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:

vachartyan@pmpsz.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:
Elnökhelyettes:
Titkár:
Elnökségi tag (pénztáros):
Felügyelő bizottság Elnöke:
Felügyelő Bizottsági tagok:

Nagy Béla,
Mezei János,
Turányik János,
Simon Gusztáv,
Horgász István,
Marton Imre,
Demény Gábor.
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Elhelyezés, iroda:
Az Egyesület irodája nincsen hivatalos helyisége, irodája. Váchartyán
községben a Fő u. 55. szám alatti épületben (Polgármesteri Hivatal
melléképületének egy helyisége) található egy helyiség, melyben az Egyesület
használaton kívüli eszközeit tároljuk.
A helyiségben egy asztal, négy szék és különböző használaton kívüli
Egyesületi eszközök vannak elhelyezve. Ez a helyiség továbbra is nagyon
rossz állapotban van.
A helyiség mennyezete, hátsó fala vizes, dohos, szükséges lenne a helyiség
teljes rendbehozatala vagy pedig másik helyiségbe, esetleg épületbe való
áthelyezése. Ezen megállapítások, tények visszatérően már több éve
megfogalmazódtak az éves szakmai beszámolókban.
Az Egyesületi tag, illetve közgyűléseket, elnöki és FEB üléseket továbbra is a
Dózsa Gy. u. 7. sz. alatti Borsch-klubban tartjuk, ahol jól elférnek az
egyesületi tagok és a meghívottak, valamint a polgárőr ruházatunk.

Szolgálati gépjárművek:
Az Egyesületnek egy (1db) IBY 353rendszámú, Suzuki Wagon R+ típusú
személygépkocsija van.
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Ruházat, felszerelés:

1, 2015-ig beszerzettek (tárgyak,eszközök,stb.):
-„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,(2 db készülék
tartozékokkal): 1 készlet,
- TOPCOM Twin Talker adó-vevő készülék:
- FUJIFILM Finepix XP60 digitális fényképezőgép

1 készlet,
: 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,

-mobiltelefon:

1 db,

-rendőrségi R95 CS Gáz spray :

2 db,

-„Polgárőrség” feliratú megállító tárcsa:

2 db,

-jelzőszalag :

1 tekercs,

-felszerelések tárolására fém táskák

:

3 db,

-8 GB memóriakártya:

1db,

-16 GB memóriakártya:

1db,

-Mobiltelefon:

1 db,

-Autós kamera:

2 db,

-

1 db,

Lacerta explorer 8X távcső:

- Polgárőr mellény (narancs- elöl OPSZ címer):

10 db:
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- Jól láthatósági kontraszt vezetői mellény( narancs- extra kivitel): 7 db,
- Kötött pulóver:

1 db,

- Galléros piké póló :

4 db,

- Környakas póló (fehér):

9 db,

- Gombolható, puha műanyag igazolványtartó:

25 db,

- OPSZ címer (fém kitűző):

26 db,

- Önvédelmi spray gyöngyvászon tok :

2 db,

- Fényvisszaverő mágnes:

2 db,

- OPSZ mágnes:

2 db,

- Szolgálati napló:

4 db,

- Tavaszi-őszi dzseki:

8 db,

- Hímzett OPSZ címer (Tépőzár előkészítéssel):

26 db ,

-Esőkabát (Sötétkék színű, hosszú orkán kabát, elöl-hátul „Polgárőrség”
felirattal): 2 db,
-Jól láthatósági esődzseki (rövid esődzseki, tartós anyagból – neonsárga) 2
db,
-Környakas fehér póló (elöl-hátul „Polgárőrség” felirattal):5 db,
-OPSZ által elfogadott és bemutatott mellény (oldalt tépőzárral
állítható,cipzáras mellény igazolványtartó előkészítéssel, elöl-hátul
„Polgárőrség” felirattal): 8 db,
- Váchartyáni polgárőrség feliratú tépőzáras, hímzett jelvény: 30 db,

2, 2015-ben beszerzettek (eszköz,ruházat,stb):
-4 db nyári gumi Suzuki szgki-re,
- 4 db téli gumi Suzuki szgki-re,
-Galléros piké póló (fehér):20 db,

-Oldalzsebes gyakorlónadrág (sötétkék): 21 db,
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-Tavaszi-őszi dzseki: 2 db,
-Kötött pulóver (sötétkék): 18 db.
-Téli kötött sapka (sötétkék): 3 db,
-Bőr derékszíj: 3 db,
-Nadrág polár bélés: 2 db,
-Téli kabát (pole) : 1 db,
-Szolgálati napló: 4 db,
-Pavilon oldalfalakkal,
Sörpad : 1db (pad és asztalterítővel),

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,
2014:15 esetre, 2015:7 esetre).
A tárgyévi feldolgozás a Váci RKP-től kapott heti tájékoztató alapján történt.
-

A vagyon elleni, illetve személyek javai ellen elkövetett cselekmények
száma továbbra is magas (5 eset, 71,4%),

-

A személy ellen elkövetett cselekmények számában tapasztalható
további csökkenés (1 eset 14,3 %).

-

A közlekedési cselekmények száma is az előző évekhez képest
emelkedett (1 eset 14,3 %).
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Vagyon
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bcs

Közrend
elleni
bcs

Személy
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bcs

Házasság
család
elleni bcs

Gazdasági
bcs

Közlekedési
bcs

Egyéb
bcs

Összes
bcs

2011

29
41.43%

34
48.57 %

4
5.71 %

3
4.29 %

-----

-----

-----

70

2012

20
46,51%

9
20,93%

7
16,28%

4
9,30%

1
2,33%

1
2,33%

1
2,33%

43

2013

16
61,53 %

3
11.53 %

5
19,23 %

1
3,84 %

-----

1
3,84 %

-----

26

2014

10
66.66%

1
6,67%

3
20%

1
6,67%

-----

-----

-----

15

2015

5
71,4 %

-----

1
14,3 %

-----

-----

1
14,3 %

-----

7

Esetek megoszlása:
Havonként:
Április:1, Május: 2, Július: 2, November:1, December:1.
Naponként:
Kedd:2, Csütörtök:2, Szombat:1, Vasárnap:2.

Tett intézkedések:
Gyűléseinken, továbbá szükség esetén a soros szolgálatos polgárőrök részére
eligazítás keretében került sor a településen történtek átbeszélése,
kiértékelése.
Az Egyesület elnöke ezen alkalomból ismerteti a Váci RKP-tól kapott heti
eseményjelentések tartalmát és a szükséges tennivalókat.
A település rendezvényeire (Nyári Fesztivál, Szüreti felvonulás, Halottak
Napja, Idősek Napja, iskolai tanévnyitó-évzáró, szemétszedés) fokozottan
készülünk.
A polgárőrök szolgálatellátása során 2015. évben egy alkalommal került sor
rendkívüli eseményre.
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A lakosság biztonságérzete:
Váchartyán községnek kb. 1734 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.

III.
Előző évi fő feladatok
Legfőbb célunk 2015. 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 volt 2015-ben:
- az új PTK-nak megfelelő Alapszabály előkészítése,
- az új szolgálati gépjármű központi szabályozásnak megfelelő matricázása,
- közterületi járőrszolgálat napi rendszerességi, és a készenléti szolgálat
állandó biztosítása,
- jelzőőri tevékenység napi rendszeressé tétele az óvoda és az általános iskola
előtt,
- együttműködés kialakítása a társközséggel (RÁD),
- polgárőrök balesetbiztosításának rendezése,
- az Egyesületi „iroda”(?) rendbetétele , illetve máshová történő áthelyezése,
- bűn- és baleset-megelőzési programok működtetése,
- a lakosság folyamatos tájékoztatása,
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IV.
Létszámhelyzet

Taglétszám:
Az Egyesület 2015. január 01-i létszáma 21 fő volt. Ebből 20 fő rendes
tagsággal rendelkezik, 1 fő pedig pártoló tag.
Ez a létszám 2015. december 31-re 20 főre csökkent, melyből 19 fő volt a
rendes tagságú és egy (1) fő a pártoló tag.
Az egyik kilépő az Egyesület elnökhelyettese volt.

Felvételek száma:
A 2015. év során egy fő jelentkezet az Egyesületbe.

Kilépések száma, oka:
A 2015. évben kettő (2) fő lépett ki az Egyesületből. Kilépéseik fő oka
személyes jellegű volt, de egyértelműen nem indokolták kilépésük okát.

V.
Etikai, szolgálati fegyelem helyzete
A polgárőrök
magatartása:

szolgálat

alatti

és

szolgálaton

kívüli

A polgárőrök végrehajtott szolgálata alatti feladatellátása általában megfelelő
volt.
Egy alkalommal ittas állapotban állt szolgálatba az egyik polgárőr, mely ellen
a Váci RKP eljárást indított.
A szolgálati fegyelem egyébként kielégítőnek mondható.
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Szolgálati okmányok vezetése:
A szolgálati okmányok vezetése (Személygépkocsi menetlevél, szolgálati
eseménynapló, stb.) megfelelő.

Rendőrségre történő bejelentkezés:
Az együttműködési megállapodás alapján egyesületünk tagjai a szolgálat
megkezdése előtt rendszeresen bejelentkeznek a Váci Rendőrkapitányság
ügyeletére.
A közvetlen rendőrségi hívások nem jelentenek problémát.

VI.
Szolgálati feladatok megvalósulása

A szolgálati feladatok megoszlása:
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 261 alkalommal, 453 fő részvételével 2664
óra szolgálati időt teljesítettek az egyesület tagjai. Ezen túlmenően készenléti
szolgálatot is szerveztünk, mely 2490 óra szolgálati időt tett ki. Összességében 5154
óra szolgálati időt teljesítettünk.

Jelentősebb szolgálati feladatok felsorolása:
Közterületi járőrszolgálat:
-

Közterületi járőrszolgálatot 116 alkalommal 244 fő részvételével 2037 óra
időtartamban láttunk el.

Figyelőszolgálat:
-

A közbiztonsági helyzet alakulása, valamint a bűnügyi tevékenység
támogatása érdekében 60 alkalommal 60 fő részvételével 228 óra 30 perc
időtartamban láttunk el figyelőszolgálatot.
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Jelzőőri szolgálat:
Jelzőőri feladatokat az Apáczai Csere János Általános iskolánál láttunk el
összesen 38 alkalommal 38 fő részvételével 38 óra időtartamban.

-

Rendezvénybiztosítás:
Az önkormányzat által szervezett rendezvények biztosítása terén (Nyári
Fesztivál, Szüreti felvonulás, Idősek Napja) 7 alkalommal 22 fő részvételével
153 óra időtartamban láttunk el szolgálatot.
Egyházi rendezvények (körmenetek) biztosítását 3 alkalommal, 11 fő
részvételével, 19 óra időtartamban biztosítottuk,
Labdarúgó mérkőzések biztosítását 12 alkalommal, 34 fő, 85 óra 30 perc
időtartamban végeztük el,

-

-

Temetőbiztosítás:
A Halottak és a Mindenszentek napi megemlékezések idején egyesületünk
tagjai 4 alkalommal, 7 fő részvételével, 26 óra időtartamban biztosítottuk a
temető rendjét.

-

Hulladékgyűjtés
A környezetvédelem figyelembe vételével az Egyesületünk 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 1 alkalommal 4 fő 32 óra időtartamban a község lakosaival
együttműködve gyűjtötték a település körüli hulladékot.

-

-

Egyéb tevékenység:
-

Egyéb tevékenység (elnökségi ülés, adminisztráció, ügyintézés) 20
alkalommal, 34 fő, 62 óra 30 perc időtartamban,
Tevékenységünk ellátását gyalogosan, illetve szolgálati személygépkocsi
használatával szerveztük. Ebből a gépjárműhasználat:5189 km volt,

Az elmúlt évek tükrében:
2012:

Egyesületünk 2012. évben 170 alkalommal, 340 fő, 1904 óra 25 perc
szolgálatot látott el.
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2013:
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.
2014:
Egyesületünk tagjai 2014. évben 226 alkalommal, 467 fő részvételével 3046
óra 30 perc szolgálati időt teljesítettek. Ezen túlmenően készenléti szolgálatot
szerveztünk, mely 2075 óra szolgálati időt tett ki így összesen 5121 óra 30
perc szolgálati időt teljesítettünk.
2015:
Tagságunk 2015. évben 261 alkalommal, 453 fő részvételével 2664 óra
szolgálati időt teljesítettek. Ezen túlmenően készenléti szolgálatot is
szerveztünk, mely 2490 óra szolgálati időt tett ki. Összességében 5154 óra
szolgálati időt teljesítettünk.
AZ SZMSZ-ben leírt minimális 60 szolgálati órát tizennyolc (18) egyesületi
tag teljesítette. Közülük is kiemelkedik Kiss Jánosné 382 óra 30 perc, és
Turányik János 226 óra 30 perc szolgálati ideje.
Rajtuk kívül kiemelkedett még Bese Lajos 155 óra, Simon Gusztáv 154 óra,
Bökönyi Gábor 149 óra 30 perc, Mészáros István 149 óra 30 perc, és Elek
János 148 óra 30 perc szolgálati idővel.
A rendes tagok közül három (3) fő nem teljesítette az előírt 60 órás szolgálati
időt, ez jelentős előrelépés az előző évekhez képest. Közülük kettő kilépett az
év elején, egy pedig új tag az év utolsó hónapján lett tag.
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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 Egyesület elnökhelyettese kilépett, az elnökség működését ez nem
befolyásolta.
Az elnökségi ülések gyakoriságát az Alapszabály írja elő. Ennek megfelelően
kéthavonta tartott üléseket az elnökség melyeken, az elnökségi tagokon négy
(4) fő, illetve három (3) főn kívül alkalmanként meghívottak is részt vettek
(Pl: Felügyelő Bizottsági tagok).
Az elnökségi ülések során kerültek megbeszélésre az egyesület ügyeinek
elintézése, feladatok meghatározása.
Elnökségi ülésre 4 esetben került sor, mely során 23 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
időszerűsége:

történő

információ

eljuttatás

módja,

Az üléseket követő kéthéten belül az elnökségi határozatokról a tag illetve
közgyűléseken folyamatosan tájékoztatást kap a tagság.
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Az elnökség által szervezett
megmozdulások ismertetése:

közösségi

rendezvények,

Elnökségi szervezésben 2 fő részvételével megtekintettük a Szlovákiai, Mohi
Atomerőművet a Polgármesteri Hivatal és a Nyugdíjas Klub tagjaival közösen.

Pályázatok eredményessége, a támogatások felhasználása:
A Pest Megyei Polgárőr Szövetséghez benyújtott pályázaton nyert az
Egyesület, melyet üzemanyagra, polgárőr eszközök és ruházat vásárlására
fordítottunk.

Oktatás, képzés helyzete:
Az oktatások sajnos 2015-ben nem valósultak meg, sem helyi, sem központi
szervezésben.

Sajtó, kommunikáció:
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:
- Telefonos üzenet, körüzenet, e-mail, a Váchartyán község honlapján
megjelentetések, telefon, újságcikk a havonta megjelenő HÉT közlap c.
lapban továbbá a Facebook oldalon.
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VIII.
Együttműködés helyzete
Pest Megyei Polgárőr Szövetséggel való kapcsolat értékelése:
A Pest Megyei Szövetség 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.
Pozitívum, hogy a PMPSZ központi e-mail rendszert működtet, melyből
könnyebben kommunikálhatunk.

Az önkormányzattal:
Együttműködésünket a megállapodási szerződés rögzíti. Koblász Sándor
polgármester úr és a község képviselő testülete támogatja anyagilag és
erkölcsileg is egyesületünk eredményes működését.
Ehhez az önkormányzati lehetőségeket figyelembe véve minden támogatást
biztosít.
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. A szakmai konzultációkon is rendszeresen megjelenünk.

Szomszédos települések polgárőr egyesületeivel
együttműködés alakulása:
A környező települések polgárőr egyesületeivel megfelelő a viszony. Közös
rendezvény és konzultáció nem volt.

A lakossági kapcsolatok:
Lakossági fórumot nem tartottunk.
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Együttműködő partnereink közé sorolható:
- Váchartyán Község Önkormányzatának Képviselő testülete,
- Váci Rendőrkapitányság,
- Őrbottyáni Rendőrőrs,

Kiemelt támogatóink voltak:
-

VÁCHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA,

-

PEST MEGYEI POLGÁRŐR SZÖVETSÉG,

-

RÉNKE KFT,

-

és több magánszemély is támogatta Egyesületünket.

IX.
Pénzügyi beszámoló
Az Egyesület a 2015.évet 324 e Ft pénzkészlettel indította.
Ezen összeg a bankszámlán lévő 231 e Ft és a pénztár 93 e Ft pénzkészletéből
tevődik össze.
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2015.évben az Egyesület 909 e Ft összegű éves bevételre tett szert.
Ezen bevétel részletezése:
- támogatások, pályázatok:
- tagdíj bevétel, lakossági támogatás:
- Szja 1%:
- kamat:
- egyéb bevétel

711 e
138 e
60 e
0
0e

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

A fenti pályázati bevételek részletezése:
- BM, megyei szövetségi pályázat:

311 e Ft

Támogatások részletezése:
- önkormányzati támogatás:
- egyéb támogatás:

A 2015. évi feladatok
eredményezett.

400 e Ft
138 e Ft

ellátása

az Egyesületnél

Kiadások részletezése:
Alapanyag
Üzemanyagköltség
Irodaszer, nyomtatvány
Munkaruha, védőruha

51 e Ft
231 e Ft
16 e Ft
275 e Ft

Egyéb anyagok

13 e Ft

Üzemi gépjármű költsége

78 e Ft

Érdekképviseleti, kamarai tagdíj

2 e Ft

POSTA KTG

11 e Ft

TELEFON KTG MOBIL

45 e Ft

-299

e

Ft

költséget
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5 e Ft

Internet költség
KÖNYVELÉSI DÍJ

50 e Ft

Hatósági díjak

41 e Ft

Bankköltség

40 e Ft

BIZTOSÍTÁS GK

16 e Ft

TERV SZERINTI ÉCS. (ALAPTEV.)

224 e Ft

Gépjárműadó

110 e Ft

Összesen:

1208 e Ft

Az előzőekből kitűnik az Egyesület felelősségteljes gazdálkodása, mely lehetővé
tette azt, hogy a 2015. évet 134 e Ft összegű pénzkészlettel zárta.
A záró összeg részletezése:
- bankszámlán:
- pénztár:
- lekötött betét:

131 e Ft
3 e Ft
0 e Ft

A felhasználás fő irányai:
Az egyesületi bevételeket 2015. évben elsősorban az üzemanyag
biztosítására, a szolgálati gépjármű karban tartására, javítására valamint
jórészt a cseréjére, továbbá 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 hatékony,

Működést hátráltató tényezők:
- Váchartyán lakosainak passzív hozzáállása,
- az Egyesületi létszám csökkenése, jelenlegi helyzete, összetétele,
- az Egyesületbe belépés, alacsony száma,

A polgárőr törvény a vonatkozó jogi normák és az egyéb belső
szabályzóknak való megfelelés :
A Váchartyán településen működő Regionális Szt. György Polgárőr Egyesület
2015. évben is 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.
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Egyesületi képzési rendszer működtetése:
Az Egyesületi képzési rendszer működése nem az elképzeléseknek
megfelelően történt. Ezért 2016. évben kiemelt figyelmet fordítunk ennek
pótlására.

Teljesítményértékelő és motivációs rendszer működtetése:
Teljesítményértékelő és motivációs rendszer legjelentősebb lépése az SZMSZ
tagdíjfizetésre vonatkozó módosítása volt. Ennek értelmében a kiemelkedően
sok szolgálati órát teljesítők (évi 150 szolgálati órát elérő, meghaladó) 50 %
tagdíjkedvezményben részesülnek. Ezen módosítás jól működik, de
önkormányzati szinten is kellene segítség a taglétszám emelése kapcsán.

XI.
2016. évi célok, feladatok
Legfőbb célunk 2016. évben:
- 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.

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.
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Ezen belül különösen célunk:
- az új PTK-nak megfelelő Alapszabály elkészítése,
- az új szolgálati gépjármű központi szabályozásnak megfelelő matricázása,
- közterületi járőrszolgálat napi rendszerességi, és a készenléti szolgálat
állandó biztosítása,
- jelzőőri tevékenység napi rendszeressé tétele az általános iskola előtt,
- együttműködés kialakítása a társközséggel (RÁD),
- polgárőrök balesetbiztosításának rendezése,
- az Egyesületi „iroda”kialakítása, illetve máshová történő áthelyezése,
- bűn- és baleset-megelőzési előadások szervezése,
- 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,
- Koblász Sándor Polgármester Úrnak;
- Váchartyán Község Képviselőtestületének;
-Latorovszky Gábor r.alezredes , rendőrségi tanácsos Úrnak a Váci
Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének,
-Kovács
Sándor
munkatársának,

r.

alezredes

Úrnak

a

Váci

Rendőrkapitányág
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A Regionális Szent György Polgárőr Egyesület Közgyűlése 2016. év
január hónap 30. napján a KGY. 06/2016.(I.30.) számú határozatával
elfogadta az Egyesület Elnökségének 2015.évi Szakmai Beszámolóját

Váchartyán, 2016. január 30.
PH

Nagy Béla
Elnök

Készült: Öt (5) példányban, példányonként 22 lap

Kapják: - 2 példányt az Egyesület,
- 1 példányt: Pest Megyei Polgárőr Szövetség,
- 1 példányt: Váci Rendőrkapitányság,
- 1 példányt: Váchartyán Község Önkormányzata.

