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Tisztelt Polgármester Ú r!
Tisztelt Képviselő -testü let

Egyesü letü nk 2016. évben is teljesítette az Mapszabályban meghatározott célokat és
feladatokat:
A Polárö r Eyesü let kiemelt célja és alapfeladata:
A helyi kö zrend és kö zbiztonság védelme, a bűnmegelő zésben való kö zreműkö dés, az

állampolgárok személyi biztonságának védelme, az állami, ö nkormányzati és állampolgári
vagyonvédelem elő segítése, a lakossági biztonságénet nö velése. a lakosság és a bűnü ldö ző
szervek kö zö tti bizalom és együ ttműkö dés erő sítése. Rendkívü li veszélyhelyzetek esetében a
védekezésben való részvétel, a károk megelő zésében és elhádtásában való részvétel, a
helyreállítás és újjáépítés feladataiban való részvétel.
A célok mezvaló sitása érdekében vézendő feladatok:
A helyi kö zrend és kö zbiztonság védelme, valamint bűnmegelö zésben való kö zreműkö dés

• érdekében kö zterü leti járő rszolgálatot Végez, valamint figyelő szolgálatot, a kö zúti baleset
helyszínén, valamint bö lcső dék, ó vodák, iskolák kö zvetlen kö zelében jelző ő ri tevékenységet
lát el.
A bü ncselekmények elkö vetését elő segítő és a kö zbiztonságot veszélyeztető kö rü lményekrő l
tájékoztatja a rendő ri és más intézkedésre jogosult szerveket.
A bűnü gyileg és kö zbiztonságilag fertő zö tt és veszélyeztetett terü leteken a személyi
biztonság, az ingó és ingatlan vagyontárgyak védelme érdekében járő rszolgálatokat szervez.
A tetten ért bűnelkö vető ket haladéktalanul átadja a legkö zelebbi rendő ri szervnek, vagy
rendő rnek.
Jelzést ad a gyermek- és fiatalkorúak értelmi, erkö lcsi, testi fejlö dését súlyosan veszélyeztető
eseményekrő l, amikor bü nmegelő ző és kö zbiztonsági jellegű védö , ó vó intézkedések
megtételét tartja szü kségesnek.
A bűnmegelö zés és a kö zbiztonság érdekében reklám és propaganda tevékenységet folytat.
A lakosság felé bűnmegelő zési jellegű oktató , felvilágosító , tanácsadó tevékenységet végez,
együ ttműkö dve a helyi rendő ri szervekkel.

A Polgárő r Egyesü let az elő ző ekben meghatározott alapíeladatási felü l a kö vetkező kiegészitö
feladatokat végzi: A katasztró favéde]emben való kö zreműkö dés, a baleset-megelő zésben, a
fogyatékos személyek védelme, a képfelvétel, rendezvények helyszínének biztosítása, a
bűnmegelő zési és kö zbiztonsági. Valamint baleset-megelő zési bizottság munkájában való
kö zremü kö dés, a kö rö zö tt tárgyak és személyek felkutatásában, valamint oktatási, kulturális
ismeretteijesztő tevékenység vállalása.

A Békési Polgárő rség Kö zhasznú Szervezet taglétszáma 2016. december 31-én 78 fő . A
polgárő rö k fáradtságot nem kímélve ö nkéntesen dolgoznak városunk kö zrendjének és
kö zbiztonságának javítása érdekében.
Legfő bb együ ttműkö dő partnerü nk a Rendö rség, mely nagy igényt tart munkánkra és az
együ ttmü kö désü nk kiváló nak mondható . Vezetö i szinten a napi kapcsolattartás a jellemző .
2016. évben ö sszesen 295 alkalommal 428 polgárő r 2041 ó ra kö zö s szolgálatot láttunk el egy
légtérben vagy a rendő rség vagy a saját gépkocsinkban.
A kö zö s munkavégzésü nk nagyon eredményes.
Részt vettü nk az alábbi kö zö s szolgálatokban:

- kö zlekedési akció kban.
- ható sági tanúként házkutatásokban. tanú kihallgatásoknál.
- bűnü gyi osztállyal kö zö sen megfigyelésekben,



- rendezvények biztosításában,
- útlezárásokban, forgalom terelésben,
- temető knél figyelő szolgálatban,
- tanya programban
- sportrendezvények biztosításában
- eltűnt személyek felkutatásban ‚ stb.

2016. évben is éjjel és nappal is változó beosztással végeztü k szolgálatainkat, mindenü tt ott
vannak polgárő reink, még akkor is, ha nincsenek szolgálatban, figyelik a város kö zrendjét
kö zbiztonságát.
Mindenszentek elő tt és után kb.5 napig végeztü nk szolgálatot Békés város temető i elő tt a
parkoló autó k feltö résének megakadályozása és a temető kben a viráglopások megelő zését.
Városi rendezvényeinken mindig jelen voltunk segítve az Onkormányzat munkáját. A piac
téren rendezett ü nnepségeket egész évben biztosítottuk, jelen voltak polgárő reink minden
héten a piaci napok biztosításában.
Nemzeti Ü nnepeken, koncerteken és egyéb rendezvényeken .A Madzagfalvi napokon teljes
létszámmal éjjel-nappal 4 napon keresztü l teljesítettü nk szolgálatot.
Az Onkormányzat felkérésére a segély osztások, étel osztások valamint az Erzsébet
utalványok kiosztásának biztosításában is részt vettü nk. A kö zmunkások kifizetésénél
folyamatosan minden alkalommal biztosítjuk a kifizetés problémamentességét. 2016 évben a
város fenyő fáját és az adventi koszorút az első perctő l kezdve ő rizte a polgárő rség egészen a
2017. évi lebontásig. Ez alatt az idő szak alatt nem tö rtént lopás és még rongálás sem.
Tanya programunkat folyamatosan végeztü k Lada Niva gépkocsival a rendő rö kkel kö zö sen
és ö nálló an is. A tanyán élő idő s emberek ö rü lnek, ha a polgárő rség gépkocsiját meglátják és
megnyugvást jelent számukra jelenlétü nk. 2016 évben is folytattuk az Országos Polgárö r
Szö vetség és a Magyar Vö rö skereszt által meghirdetett „ Tisztelet az éveknek, biztonságot az
idő seknek „ programot. 2013. év tavaszán csatlakoztunk az OPSZ által kezdeményezett „ 100
x 100 Biztonság” programhoz ‚amely mára 300 xlOO Biztonság „ nevet viselő , mert már 300
telepü lés csatlakozott az országban ehhez a programhoz. Békés megyében jelenleg 12
egyesü let vesz részt ebben a programban . Szolgálataink 30 %-át 2016. évben a kü lterü letek
biztonságára fordítottuk. A program célja a bü nü gyileg fertő zö ttebb telepü lés részen élő k
biztonságérzetének javítása. Kiemelten járö rö zü nk ezeken a telepü lésrészeken. A lakosság
biztonságérzete javult. V. kerü let Szabadkai utca és a IV. kerü let Táncsics u. kö rnyéke.
Karitatív szolgálataink keretében tanyán élő idő s embereknek segítettek polgárö reink fát
hasogatni, bevásárolni.
Kiemelt figyelmet fordítottunk a nagy hidegben, hogy fő leg az egyedü l élő idő s embereknél
rnstö l-e a kémény, fűtenek-e. Ne tö rténjen Békés városban sem az utcán sem a lakásokban
kihü léses haláleset.
2016. évben is biztosítottuk a postásokat a nagy ö sszegű kifizetések alkalmával azokon a
napokon, amikor a Posta erre igényt tartott.( nyugdíjak, családi pó tlék stb.) Esti ó rákban
figyelemmel kísértü k a postakocsi érkezését és távozását a posta elő tt. ATM pénz automaták
figyelő szolgálat keretein belü l ellenő riztü k, figyelemmel kísértü k, nehogy bűnelkö vető k
kezébe kerü ljö n.
Polgárő r szolgálataink nö velésével hozzájárnltunk ahhoz, hogy Békés városban javuljon a
kö zrend és a kö zbiztonság valamint a lakosság biztonságérzete.
2016. évben is folyamatosan ott voltunk az iskolák elő tt iskola kezdés és befejezés
idő pontjában megakadályozva a bűncselekményeket. /drog. stb.!, valamint ü gyeltü nk a
kö zlekedés biztonságra. Ezt a feladatot a Rendő rséggel kö zö sen ö sszehangoltan végeztü k.
Az otthonlakások visszatérő ellenő rzésével megakadályozzuk a gyermekek kö rében elkö vetett
erő szakos cselekmények elő fordulását. A gondozó knak rendelkezésü kre áll az ü gyeleti
telefonszámmk, amelyet éjjel-nappal hívhatnak, ha nem tudják megfékezni a gyerekeket.
Ebben az évben, az otthonlakásban lakó k gondozásában tö bb esetben segítettü nk, részt
vettü nk tö bb alakalommal az elcsavargott gyerekek megkeresésében, ő rzésében.
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Ezen esetek száma jelentő sen emelkedett a tavalyi esetekhez képest.
Iskolákban és annak kö rnyékén is jelen vannak polgárő reink a gyermekek valamint az
iskolában dolgozó k biztonságára vigyáznak.
Folyamatos járő rszolgálatokat végeztü nk a kertekben a kerti lopások ( állat,termény, fa)
megakadályozására. Munkánk eredményes volt.
A NAV felkérésére polgárő reink tö bbszö r vettek részt intézkedésekben mint ható sági tanúk.
Sportrendezvények kézilabda ‚ kosárlabda mérkő zések valamint labdarúgó mérkő zések
biztositásábasi is részt vettü nk. Egyéb sport rendezvények, futó versenyek, kerékpár versenyek
biztosítását is elvégeztü k.
Továbbfolytattuk a lakások figyelő szolgálatát rendezvények alkalmával (lakodalom, temetés
stb.) megelő zve a bűncselekményeket. Tartó san távollévő nyaraló , utazó lakosok lakását
bejelentés alapján kö rü ltekintő , visszatérő ellenő rzésekkel pró báltuk megelő zni a lakások
feltö rését. Ilyen jellegű bűncselekmény nem is tö rtént azokban az esetekben amikor a
lakosság kérte a segítségü nket.
Polgárő reink folyamatos járő rszolgálatot láttak el egész évben Békés város bel és
kü lterü letén.
Télen este a polgárő reink kiemelten figyelték az egy személyes boltokat, a vagyon elleni
bűncselekmények megelő zésére. Kö zterü leti jelenlétü nkkel piaci napokon a zseblopások
visszaszorításában tevékenykedtek a polgárő rö k. A 470-es Ú t mellen folyamatosan vettek
részt polgárő rö k sebesség csö kkentésben.
Hétvégeken a diszkó k és kö rnyékének kiemelt ellenő rzését végeztü k, hogy fiataljaink
biztonságosan szó rakozhassanak, valamint a szó rakozó helyrő l való hazatérés alkalmával
megakadályoztuk a rongálást, randalírozást. Legalább is ahol megjelentü nk nem tö rtént ilyen.

2016. évben is folyamatosan az Ö nkormányzat felkérésére ő riztü k városunk értékeit. 7
héten át minden éjszaka ő riztü k a város adventi koszorúját ‚ a feltö ltö tt korcsolya pályát
valamint egyéb ö nkormányzati értékeket.
2017. évben szintén kiemelt figyelmet fordítunk korcsolya pályára, mert ha nincs ő rizve
gépkocsival ráhajtanak és a pályát korcsolyázásra alkalmatlannáteszik.

Szolálataink 2016. évben:

Ö nálló figyelő ésjárő r szolgálat: 27495 ó ra

•
Rendő rséggel kö zö s szolgálatok: 2 041 ó ra
Onkormányzati vagyon ő rzése: 1100
A polgárő rö k Ö sszesen 30 636 ó ra szolgálatot teljesítettek a múlt évben.

Egész évben nyitva állt a székházunk a lakosság számára. É jjel- nappal hívható ü gyeleti
telefonszámunk van. Bejelentésre azonnal tudjuk a szolgálatos polgárő rö ket a helyszínre
kü ldeni.
Polgárő reink folyamatos járő rszolgálatot láttak el egész évben Békés város bel és
kü lterü letén.
2014. évtő l részt veszü nk a kerékpáros útő ri szolgálatban is. Ezt a tevékenységet 2016 évben
is folytattuk.

A kö zgyűlés által elfogadott 2016. évi pénzü gyi beszámoló t és a 2017. évi kö ltségvetés
tervezetet csatoljuk a beszámoló hoz.

2017.évi terveink:

Tovább folytatjuk bűnmegelő zési feladatainknak megfelelő en a polgárő r szolgálatainkat.
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Még tö bb oktatást kívánunk szervezni a polgárő reinknek, hogy minél jobban felkészü ltek,
képzettek ]egyenek.
Polgárö reink szakmai oktatásban részesü ltek, vizsgázott polgárő rö kkel látunk el magas szintű
megbízható vagyonő ri-, bűnmegelö ző valamint kö zlekedés biztonsági járő r szolgálatot 2017.
évben is.
Tö bb éve tervezzü k a gépkocsink cseréjét. Ez idáig nem tudott megvaló sulni, mivel a
támogatásaink nagy részét maximum egy éves elszámolási határidő vel kapjuk és vagy el kell
kö ltenü nk vagy esetlegesen vissza kell fizetnü nk a kapott ö sszeget. Kérelemmel fordultunk
Izsó Gábor Polgármester Urhoz, hogy a 2016. évben az Ö nkormányzattó l kapott támogatási
ö sszegeket ne kelljen elkö lteni, az jelenleg is a bankszárnlánkon van és a 2017. évi
Belü gyminisztériumi valamint Ö nkormányzati támogatásokat ö sszerakva esély van az Ú j
gépkocsi megvásárlására.

A 2016 . évi támogatást megkö szö nve, bízunk benne, hogy 2017. évben is megkapjuk
műkö désü nkhö z az Onkormányzati támogatást és ki tudjuk cserélni a gépkocsinkat.

Maradok tisztelettel

\ Gyarmati Sándor
elnö k

\ \
Békés, 2017. április 06.

.
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Békési Polgárő rség Kö zhasznúSzervezet

.

2016 évi Pénzü gyi beszámoló és Kö zhasznúsági jelentés

Nyitó pénzkészlet:

Bank: 364.572
Pénztár: 60.070
Ö sszesen: 424.642
Bevételek
Tagdíjak 130000
Támogatás Békés város Ö nkormányzatátó l 1 200 000
Támogatás Békés város Képviselő testü let tagjaitó l 343 830
Támogatás Békés Megyei Polgárő r Szö vetségtő l 996 482
Támogatás Budapesti Polgárö r Szö vetségtő l 200 000
Támogatás Országos Polgárö rö k Sző vetségétő l 233 000
Támogatás cégektő l 295 000
Támogatás magánszemélyektő l 204 000
SZJA I % bevétele 129 757
Egyéb bevétel( Táncsics u. bérlete, rezsije) 291 565
Kiszámlázott reszi kö ltség BMPSZ 254 620
Kapott kamat 879
Tagi kö lcsö n 20 000
Tárgyi eszkö z eladás 646 500
Egyéb bevétel 225 761
Kerekités 32
Ö sszesen: s 171 426

Kiadások
Személy gépkocsi Ü zemanyag kö ltség: 517 207
Személygépkocsi fenntartási, javítási kö ltség: 134 350
Irodaszer, nyomtatvány 795
Postai kö ltség: 4 575
Formaruha vásárlás: i 622
Kő nyvelési kö ltség: 96 000
Rezsi kö ltség Petö fi utca ( Békési Polgárö r Egyesü let 404 053.- Ft) 658 673
Rezsi kö ltség Táncsics utca 290 575
Távkö zlési kö ltség: 45 675
Egyéb szolgáltatás kö ltsége 17 255
Biztosítási díjak: 138 896
Fizetett ható sági díjak, tagd[j 56 000
Banki kö ltség: 35 555
Rendezvények kö ltségei 380 308
Tárgyi eszkö z beszerzés 63 500
NAV cégautó adó : 264 000
Bér kö ltség: 363 714
Járulékok: 161 243
Egyéb kö ltség: 244 104
Kerekités: 243
Osszesen: 3 501 290

Záró pénzkészlet:

Bank: 842 836
Pénztár: 40 655
Lekö tö tt betétszámlán 1 211 287
Ö sszesen 2094778



[1: Kö ltségvetési támogatás felhasználása:

Az Onkormáiwzat és a Képviselő testü let tagjai által adott 1. 543. 830.- Ft-ot lekö tö tt
betétszámlára helyeztü k.

1V: Célszerinti juttatások kimutatása:
A Békés Megyei Polgárő rö k Szö vetségétö l kapott 996. 48L- Ft-ot a támogatási szerző dés
szerint használtuk Fel.

Az Országos Polgárő rö k Szö vetségétő l kapott 233. 000.- Ft-ot a támogatási szerző dés szerint
használtuk Fel.

V. Támogatások:
A számviteli beszámoló baj szerepel.

VI. Egyesü let vezető inek nyújtott juttatások ö sszege illetve értéke:
2016. évben nettó 120. 000- Ft tiszte]etdíj kifizetése tö rtént.

VII. Beszámoló a Kö zhasznú tevékenységrő l:
Az egyesü let kö zhasznútevékenységét az alapszabályban meghatározott kö zrend.
kö zbiztonság. bűnmegelő zés terén végezte 2016. évben. A feladatok végrehajtását az elnö ki
beszárnoló ban a kö zgyűlés jegyző kö nyvében található .

Békés. 2017. Február 08.

Kovács László né
Gazdasági alelnö k



BÉ KÉ SI POLGÁ RÖ RSÉ G KÖ ZHASZNÚ SZERVEZET

2017 évi kö ltségvetés tervezet

Nyitó pénzkészlet:

Bank: 842 836
Pénztár: 40 655

Lekö tö tt betétszámlán I 211 287

Ö sszesen 2 094 778
Bevétel;

Tagdak 130000
Támogatás Békés város Ö nkormányzat 1 200 000
Cél támogatás Békés Város ö nkormányzat 500 000

Támogatás Békés Megyei Polgárő r Szö vetségtő l 800 000
Támogatás Budapesti Polgárő r Szö vetségtő l 200 000
Támogatás Országos Polgárő rö k Szö vetségétő l 250 000

• Gépkocsi vásárlásra OPSZ támogatás I 000 000
Támogatás cégektő l 300 000
Támogatás magánszemélyektő l 200 000
SZJA 1 % bevétele 120 000
Egyéb bevétel 430 000
NEA pályázat 1 000 000
Ö sszesen 6130000

Kiadások

Személy gépkocsi ü zemanyag kö ltség: 500 000
Személygépkocsi fenntartási, javítási kö ltség: 100 000
Irodaszer, nyomtatvány 10000
Postai kö ltség: 5 000
Formaruha vásárlás: 200 000
Kö nyvelési kö ltség: 96 000
Rezsi kö ltség 700 000
Távkö zlési kö ltség: 50 000
Biztosítási díjak: 140 000
Rendezvények kö ltségei 350 000
NAV cég autó adó : 250 000
Bér kö ltség: 400 000
Járulékok: 200 000
Egyéb kö ltség: 150 000
Gépkocsi vásárlás 4 500 000
Ö sszesen 7 651 000


