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Dö,ztéslzozwal módja: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és
Egyszerű többség Szociális Bizottság

Tóigva/ós módja: Előkcvzíieiie:

Nyílt ülés Gyarmati Sándor elnök
Békési Polgárőrség Közhasznú Szervezet

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. 1. félévre vonatkozó munkaten’e
szerint a Képviselő-testület a 2019. áprilisi ülésén tárgyalja meg a Békési Polgárőrség
Közhasznú Szervezet 2018. évi munkájáról szóló tájékoztatót.

Gyarmati Sándor elnök. eleget téve a felkérésnek, megküldte az általa készített tájékoztató
anyagot. amely jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megtárgyalni. és az alábbi határozati
javaslatot elfogadni sziveskedjen.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési Polgárőrség Közhasznú
Szervezet 2018. évi munkájáról szóló tájékoztatót a határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2019. április 18.

1/só GáVor
pblgárnester

Jogi ellenjegyzö

Pénzügyi ellenjegyző
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I gycsüIetünk 20! S c ben is teljesitette fi Alaps/abal\ ban meahataro,ott celokat es
Feladatokat
APOL!árőr [ii\ estilet kiemelt eda esajjpIeladatu
A hel i közrend e köibiitonsuu edel 1W. a btinhíleL!ClU/tNbCll ‘ aló közrein őködes, ai

ál lampolgarok szeniél I biitonáganak edelme. az allanii, öiikorman inti e’ al lampolgári
agvonedelem elosegítese. a lakossagi biztonságerzet nöelese. a lakosság es a bünLildözo
s,erek közötti hizaloni és cgyüitmüködés erősitése. Renőkivüli \e%zélyhelv,utek eseichen a
édekezésben aló részvétel, a károk megelőzéséhen ás elharitasahan való részéteJ. a

helyreállitas ás újjáépítés feladataiban való részvétel.
A celok meínalósitása érdekében vée,endő tIadatok:
A helyi közrend ás közbiztonság edelme, valamint búnmegelozeshen \ alo közreinűködés
érdekében közterületi járőrszolgálatot végez. valamint figvelőszolgálatot. a közúti baleset
helyszincn. alamint hölcsődék, ovodak, iskolák kö, etlen közelében jelzXöri tevékcnséget
ját cl.
A bűncselekmények elkövetését elősegítő ás a közbiztonságot veszélyeztető körülményekről
tájékoztatja a rendőri és más intézkedésre jogosult szeReket.
A bunugv ileg cs kozhiztonslgildg lertotott ts vLszLl) LztLtett terulttckLn a szmtl i
biztonság. az ingó ás ingatlan ayoa[árgvak védelme érdekében járőrszolgálatokat szen ez.
A tetten ért hünelkövetöket haladéktalanul átadja a legközelebbi rendőri szervnek, vagy
rendőrnek.
Jelzést ad a gyermek- és fiatalkorúak értelmi. erkölcsi, testi fejlődését súlyosan veszélyeztető
eseményekről. amikor bűnmeuelöző és közbiztonsági jellegű édő, Óvó intézkedések
megtételét tartja szükségesnek.
A hűnmegelőzés ás a közbiztonság érdekében reklám és propaganda tevékenységet folytat.
A lakosság felé bünmegelőzési jellegű oktató, felvilágosító, tanácsadó tevékenységet végez.
együttműködve a helyi rendőri szervekkel.

A Polgárőr Egyesület az előzőekhen meahatározolt a!aptiadatán felül a kö’ etkező kiegésAtö
Iiadatokat végzi: A katasztrófavédelemben való közremúködés. a haleset-megelözéshen. a
louvatékus s7emélyek védelme. a képfelvétel. rendezvények lielys,ínének biztositása. a
bünmegelőzési és kőzbiztonsági. Valarnini baleset—megelőzési bizottság munkájában való
közreműködés, a körözött tárgyak ás személyek Felkutatásában, valamint oktatási, kulturális
ismeretterjesztő teékenység vállalasa.

A l3ékési Polgárőrség Közhasznú Szer ezet taglétszama 201 S. december 31-én 78 fő. A
polgárőrűk fáradtságot nem kimélve önkéntesen dolgoznak árosunk közrendjének ás
közbiztonságának javitása erdekében.
Legfőbb együttműködő partnerünk a Rendőrség. mely nagy igényt tart munkánkra és az
egvüttműködésúnk kitűnö. Vezetői szinten a napi kapcsolattartás a jellemző. 201 8. évben
összesen I 107 om közös szolgalatut lattunk cl egy légterhen v agy a rendőrség ag a saját
uepkocsinkban
A közös munkavegzésünk nauon eredményes
Rezt vettünk az akibhi közös szolgálatokban

- közlekedési akciókhan.
— hat sagi ta nukent haik utatasokhan. tan u k ilia I lgatasok nal
— hünüig I oztallval kö,ön ineuIig eleelhen.



- rendei en\ Lk hi,tt»itásáhan.
— útIe,úrasokban. forgalom wrelesben.
— teIucUktM2l elt> %JOIUáIban.
— tan a prour.tin ba n
— sportrende,en; ek hinositaahan
— eltűnt személyek INhutatásban ‚ stb

20 I X. L ben is éjjel es nappal is altozo beosztással végeztuik szolgalatainkat. mindenütt ott
annak polgarorei uh. méc akkor is, ha nincsenek szolgalatban. i cl ika aro közrciidiet

köib i / tolNi gat

Mindenszentek elott es utan Kb 5 napig \ cgeztünk szolgalatot Békés aros teineloi előtt a
park ol Ó autok kI türesének megakada Iyozasa es a temetők ben a ‘ i ragl opasok meeelő;eset.
Városi rendez ényeinken mindig jelen ‘oltunk segítve az Önkormányzat munkáját A piac
téren rendeiett ünnepsegeket ewis, éhen hiztositottuk. jelen oltak polgaröreínk minden
héten a piaci napok hiztositásában
Nemzeti Unnepeken, konceneken es egyéb rendezven) eken A Madzagtalv napokon teljes
létszammal ejjel—nappal 4 napon keresztül teljesitettünk szolgálatot.
Az Onkormányzat felkérésére a segély osztások, étel osztások ‘alamint az Erzsébet
utalványok kiosztásának hiztosításáhan is rés.t vettünk. A szenosztást is biztosítottunk
valamrnt az arra igényt tartóknak házhoz is szállitottuk a szenet. A közmunkások kiflzetésénél
folyamatosan minden alkalommal biztositjuk a kilizetés prohlémamentesseeét. 2018 évben a
város knyötü ját és az adventi koszorút az első perctől kezdve őrizte a polgárőrség egészen a
2019. évi lebontásig. Ez alatt az időszak alatt nem történt lopás és még rongálás sem.
Tanya pwgrarnunkat lélyamatosan végeztük a l)acta Duster terepjáróxal a rendőrökkel
közösen ás önállóan is. A tanyán élő idős emberek örülnek. Fia a polgárőrség gépkocsiját
meglátják ás megn\ ugvást jelent számukra jelenlétünk. 2018 e’.ben is fblytattuk az Országos
Polgárőr Szövetség ős a Mayar Vöröskereszt által meghirdetett .. Tisztelet az éveknek
biztonságot az időseknek -. programot. 2013. év tavaszán csatlakoztunk az ()PSZ által
kezdeményezett „100 x 100 Biztonság” programhoz ‚ amely már a 300 xlOO Biztonság
nevet viselő, mert már 300 település csatlakozott az országban ehhez a programhoz. l3ékés
megyében Jelenleg 12 egyesület vesz részt ebben a programban Ez a program
2018.december 31-ével lezárult. befejeződött. Szolgálataink 30 %-át 2018. évben a
külterületek biztonságára forditottuk. A program célja a hűnügvileg fenőzöuehh település
részen élők hiztonságérzetének javitása. Kiemelten járőrözünk ezeken a településrészeken. A
lakosság biztonságérzete javult. V. kerület Szahadkai utca ás a IV. kerület Táncsics u.
környékén.
Karitativ szolgálataink keretében tan\án élő Idős embereknek segítettek polgárőreink fát
hasogatni. hevásárolnLbegyújtani. Saját tüzelönkből is adtunk fát és szenet is,hogy ne
fagyjanak meg az arra rászorulók.
Kiemelt flgvelmet (brdítottunk a nagy hidegben, hogy főleg az egyedül élő idős embereknél
füstöl—e a kémény, füteiiek—e, Ne történjen Békés árosban sem az utcán sem a lakásokban
kihüléses haláleset.
2018. évben is biztosítottuk a postasokat a nag összegű kilizetések alkalmával azokon a
napokon. amikor a Posta erre igényt tartott.( nyugdijak. családi potlék, lirzsébet titalványok
stb.) Esti órakhan Figyelemmel kisédük a postakocsi érkezését ős távozását a posta előtt.
NEM pénz automaták iiuvelö szolgálat keretein bel ül ellenőriztük. figyelemmel kisértük.
nehogy bűnelköx etők kezébe kerüljön.
Polgarör szolgálataink nö elésé cl hozJalarultunk ahhoz. hogy l3ekés varosban ja uljon a
közrend es a közbiztonság alamint a lakosság hlztonsLwerzete.
201 8, évben is folyamatosan ott voltunk az iskolák előtt iskola kezdes és hekjezés
időpontjában megakadáloza a hűncselekmetneket .:drog. stb . valamint üg\eltünk a
köAekedes bi,toiis.igra. Ezt a feltidalol a Rendőrsngel kö,oen összehanL!oltan egeitük



Az otthonlakasok isszaterő cl lenoriese cl i egakadah ozuk a !2\ ermekek körehen cZkö\ eteti
erosiakos cselekniének elolordulását A gondozoknik rendelkezesükre áll az ügveleti
telck7nsiánnlnk. wnel ci j—inpial hi hatnak. hu nem tudják megiLkezni a e erekeket
I bben az e ben, LI! otthonlakashan lakók gondozasaban több esetben segi tettünk. reszt
vettunk több alakalomnial az elc’a argott gyerekek nwgkerccsehen. őrzésJ2bcn alainint a
biztonságos szíillitasukban amenn ben inas inte,menvbe szallítottak át oket
I zen esetek száma elentösen emelkedett a tavalyi esetekhez képest.
Iskolakhan es annak kürn ekén is jelen annak poi uarőreink a g ermekek alamint az
iskolában dolgozok h iztonsagara I iivazna k
lol aniatos jarórszoIáIatoka % ét1e/ank a kertekben a kerti lopások C ál latjenuen I
iiiet.akadálvozására Munkánk eredményes
A NAV felkérésere polgárőremnk többször ettek reszi intezkedésekben mint hatosaum (antik
Sportrendezvények kézilabda ‚ kosárlabda mérkőzések valamint labdarúgó mérkőzesek
biztositásaban is részt ettünk I :gvéb sport rendez ének. httó ersen cL kerékpár ersen ek
biztosítását is elv éueztük.
Továbhfolywttuk a lakások figyeló szolgálatát rendezvények alkalmával (lakodalom. temetés
stb.) megelőzve a hűncselekményeket. l’artósan távolle 6 nyaraló, utazó lakosok lakását
bejelentés alapján körültekintő, visszatérő ellenőrzésekkei próbáltuk megelőzni a lakások
0ltörését Ilyen jelteuű bűncselekmény nem is történi azokban az esetekben amikor a
lakosság kéne a segílségünkel.
Poluáröreink folyamatos járőrszoleálatot láttak cl egész évben Békés Város bel és
külterületén.
Télen este a polgárőreink kiemelten figyelték az egy személyes boltokat, a vagyon elleni
bűncselekmények megelőzésére. Közterületi jelenlétünkkel piaci napokon a zseblopasok
visszaszorításában tevékenvkedtek a polgárőrök. A 470-es út mellen Íblvamatosan vettek
részt poIárőrök sebesség csökkentéshen.
I létvégeken a diszkók és környékének kiemelt ellenőrzését végeztük, hogy fiataljaink
biztonságosan szórakozhassanak. valamint a sz•órakozóhely’ről való hazatérés alkalmával
megakadályoztuk a rongálást. randalírozást. Legalább is ahol megjelentünk nem történt ilyen.
2018. évben az egvesü]etünkön belül megalakult Új tagokkal a lovas tagozat. Lovas
polárőreink oda is cl tudnak jutni ahol már gépkocsival vagy más közlekedési eszközzel a
többiek nem. Járják a külierületeket földeket ‚erdős részeket.

Technikai eszközeink tovább hövültek a 201 8-as évben 1db. opel astra gépkocsit kaptunk a
Békés Megyei Rendőr-fökapitánvsáatól Ldh.elektromos robogót a Békés Megyei
Polgárőrök Szöv etségétől valamint I .dh. elektromos robogót vásároltunk a NUA pálvázaton
nyeri ősszec egy részéből.

Szoluálatamk 2018. évben:

Önálló figyelő és jarőr szolgálat: 21 507 óra
Rendőrséggel közös szolgálatok: I 107 óra
A polárőrök összesen 22 614 óra szolgálatot (eljesitettek a múlt évben.

í{gési évben n itva állt a székhazunk a lakosság számára Éjei- nappal hívható ügyeleti
telefonszamunk un Belelenésre azonnal tudiuk a szolealatos polarőröket a hel szinre
küldeni.
Polgarőremnk lbl3 amatos járőrszolgálatut láttak cl egész cv ben l3ekés varos bel és
k ül területén
2014. étól részt veszünk a kerékparos útőm szolgálatban is. ízt a tevékenységet 201 X évben
is 101% tattuk



\ közr ÚICs al tal cl Iouadott 2 ) I e\ peniüc’v I bc’zamoiot c’ a 2(.I I V C\ I kIiseu C(C%
1cR ‘ctct csaLoli uh. a bc,ainolohoi

2019 éi tcrcink

I O\Lihb iOi\tatftIk l,úillfleUCl IcSi ki3dalLliflknak iflcgfCICi(en a poiaróí siolgalaÉainkat
NIcu több oklatast kianunk S/eRc/I1i a polarorcinknek. hogy mind jobban lNktsiüItek.
kcp,ettck lcgxenek
PoIgárőreinl szakmai oktaUí%baIl rs,csúltck. izsaa/ott poluarörokkcl Jutunk cl muija szintü
megbizható onöri—. hünmcgetözö \LULUU1n( körlckcdc binonsagi árör s,olualatot 20 I 9.

ben í
A lo as poluarórök segitséié cl a 2(11 9—es e ben mg több árörszoIalatou tudunk cl látni a
kül területeken

Az euycsületünk iwéhen ncgkös,únüm a Keptseiö-testükt és a Fépviselök erkölcsi és
anyagi hozzajarulasat is a munkánkho,. lümek Is köszünhetöen a Békési Polgárőrség kitűnő

CL zarhatctt.

A 2018 . évi támogatast megkös/ön\c. hízunk benne, hogy 2019. ehen is megkapjuk
működésunkhöz az nkormányzati támogatást, amely biítosítja egvesületünk tolyamatos 6
működését.

Maradok tisztelettel

KÓz Gyarmati Sándor
elnök

3ékés. 2019. április 09.



BÉKÉSI POLGÁRÓRSÉG KÖZHASZNÚ SZERVEZET
2019 évi. Költségvetési tervezet
Nyitó pénzkészet:
Bank: 1 072 205
Lekötött betétszámla 103 775
Pénztár: 58 075
Összesen I 234 055

Tagdíjak 140000
Támogatás Békés város Önkormányzat 1 300 000
Támogatás Békés Megyei Polgárőr Szövetségtől 960 000
Támogatás Budapesti Polgárőr Szövetségtöl 200 000
Támogatás Országos Polgárőrök Szövetségétöl 300 000
Támogatás cégektől 300 000
Támogatás magánszemélyektől 200 000
SZJA 1 % bevétele 100 000
Egyéb bevétel 500000
Összesen 4 000 000

Kiadások
Személy gépkocsi üzemanyag költség: 500 000
Személygépkocsí fenntartási, javítási költség: 300 000
Irodaszer, nyomtatvány 20 000
Postai költség: 5 000
Formaruha vásárlás: 300 000
Könyvelési költség: 100 000
Rezsi költség 700 000
Távközlési költség: 50 000
Biztosítási díjak: 150 000

( Rendezvények költségei 475 000
NAV cégautá adó: 200 000
Bér költség: 500 000
Járulékok: 200 000
Egyéb költség: 200 000
Jutalmazásokra 300 000
Összesen 4 000 000



Békési Pogárőrség Közhasznú Szervezet
2018 év Pénzügyi beszámoló és Közhasznúsági jelentés
Nyitó pénzkészlet: 1 140 998
Bevételek

Tagdijak 135000
Támogatás Békés város Önkormányzatától 1 640 000
Támogatás Békés Megyei Polgárőr Szövetségtől 900 000
Támogatás Budapesti Polgárőr Szővetségtől 200 000
Támogatás Országos Polgárőrök Szövetségétől cégautó 185 600
Támogatás magánszemélyektől 156 500
Támogatás cégektől 193 500
NEA pályázat 600 000
SZiA 1 % bevétele 65 384
Kiszámlázott reszi költség BMPSZ 277 184
Kapott kamat 404
Tárgyi eszköz eladás 60000
Egyéb bevétel 65 704

( Kerekítés 236
Összesen: 4479512

Kiadások

Tárgyi eszköz beszerzés
Személy gépkocsi Üzemanyag költség:
Személygépkocsi fenntartási, javítási költség:
lrodaszer, nyomtatvány
Postai költség:

Formaruha vásárlás:

Könyvelési költség:
Rezsi költség Petöfi utca
Távközlési költség:

Egyéb szolgáltatás költsége
Biztosítási díjak:

Fizetett hatósági díjak, tagdíj
Banki költség:

Rendezvények költségei
NAV cégautá adó:

Bér költség:

Járulékok:

Egyéb költség:

Felhasznált anyagok

Kerekítés

Összesen:

270 840

627 403

192 524

4 490

7140

656 257

104 000

737 022

44112

31880

248 444

27 552

42 976

532 002

85 800

363 925

135 240

7920

266 895

33

Záró pénzkészlet:

Bank: 1 072 205
Lekötött betétszámla 103 775
Pénztár: 58 075
Összesen 1 234 055

4 386 455



H: Költséetési támogatás felhasználása:
Az Önkormányzat ás a Képviselő testület tagjai által adott I. 640.000.- Ft-ot a támogatási
szerződés alapján használwk fel..

5’: Célszerinti iuttatások kimutatása:
A Békés Megyei Polgárörök Szövetségétől kapott 900.000,- Ft-ot a támogatási szerződés
szerint használtuk fel.

Az Országos Polgárőrök Szövetségétől kapott 185.600,- Ft-ot a támogatási szerzödés szerint
használtuk fel.

V. Támogatások:
A számviteli heszátnolóban szerepel.

V[. Egyesület vezetőinek nyújtott juttatások összege illetve értéke:
2018. évben nettó 120. 000,- Ft tiszteletdíj kiflzetése történt.

VII. Beszámoló a Közhasznú tevékenységről:
Az egyesület közhasznú tevékenységét az niapszahályban meghatározott közrend.
közbiztonság. bünniegelözés terén végezte 2018. évben. A feladatok végrehajtását az elnöki
heszámolóhan a közg}lilés jecvzökötnTéhen található.

Békés, 2019. március 14.

Kovács Lászlóné
Gazdasági alelnök
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A 2242000 (Xli. I 9jkormsendelet szerinti egyéb szervezetek
Egyszerűsített éves beszámolója

2018. év

Békési Polgárőrség Közhasznú Szervezet

Cím: 5630 Békés Petőfi u. 42.

Kelt: Békés, 2019. február28.

\ \ a szervezet vezetője
1



Statisztikai számjet
Békési Polgárőrség Közhasznú Szervezet
5630 Békés Petöfi u. 42.

2018. év
Kettős könyvvitek vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló mérlege

adatok eFt-ban
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév

heivesbitései
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK)
A. Befektetett eszközök 4817 4107

1. Immateriális javak

11. Tárgyi eszközök 4817 4107
III. Befektetett eszközök

B. Forgóeszkőzök 1223
I.Készletek

I1.Követetések 82 2
I1I,Ertékpapírok

IV.Pénzeszközök 1141 1234
C. Aktív idöbeli elhatárolások
Eszközök összesen 6010 5343

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Salát tőke 6006 5289
1. Induló_tőke/Jegyzett_tőke

1I.Tökeváltozás/ Eredmény 2772 6006
1I1.Lekötött tartalék

IV.Értékelési_tartalék

V.Tárgyévi eredmény 3 104 -717
alaptevékenvségből(kőzhasznú
tevékenvségből)

VI. Tárgvévi eredmény 130 O
vállalkozási tevékenységbőj
E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek 34 54
1. Hátrasorolt_kötelezettségek

II. Hosszú_lejáratú_köt.
III. Rövid lejáratú köt. 34 54

G. Passzív időbeli elhatárolások
Források összesen 6040 5343

Kelt: Békés. 2019. február 28.

a szervezet vezetője

Szervezet megnevezése:
Szervezet címe:
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Békés, 2019. február 28.
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Statisztikai számjel

Szennet megnevezése: Békési Polgárőrség Közhasznú Szervezet
Szervezet címe: 5630 Békés Petőfi u. 42.

2018. év
Kettős kőnvvvitelt vezető közhasznú egyéb szenezet egyszerűsített éves beszámoló

eredménylevezetése
adatok eFt-ban

A tétel megnevezése Előző S Előző év(ek) Tárgyév
helyesbítései

1. Ertékesítés nettó árbevétele 190 23
2. Aktivált saját teljesítmények értéke
3. Egyéb bevételek 6803 4374

ebből:
-tagdíj, alapítótól kapott befizetés 127 135
-támogatások 6019 4239

4. Pénzügyi műveletek bevételei 2 O
5. Rendkívüli bevételek O O

ebből:
-alapítótól_kapott_befizetés
-támogatások

A. Összes bevétel ( 1±2+3+4+5) 6995 4397
ebből: közhasznú tev. bevételei 6805 4374

6. AnyagjeHegű ráfordítások 2831 3628
7. Személyi jellegű ráfordítások 540 497

ebből: vezető tisztségv. juttatásai 166 162
8. Ertékcsökkenési leírás 390 981
9. Egyéb ráfordítások O 8
10. Pénzügyi_műveletek_ráforditásai
I 1. Rendkívüli ráfordítások
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11) 3761 5114

ebből: közhasznú tev. ráforditásai 3700 5091
C. Adózás előtti eredmény (A-B) 3234 -717
12. Adófizetési kötelezettség O O
D. Adózott eredmény ( C-12) 3234 -717
13. Jóváhagyott osztalék
E. Tárgyévi eredmény ( D-13 ) 3234 —
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Statisztikai számjel

Szervezet megnevezése: Békési Polgárőrség Közhasznú Szervezet
Szervezet címe: 5630 Békés Petőfl u. 42.

2018. év
Kettős könyvvitelt vezető egyéb szen’ezet egyszerűsített éves beszámoló

Tájékoztató adatok

adatok_eFt-ban
A. Központi költségvetési támo2atás I 886
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás 1640
C. Európai Unió strukturáLis alapjaiból, iLl. a Kohéziós aLapból
nyújtott támogatás
D. Normatív támogatás
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó 65
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló I 996.évi
CXXVLtön’ény alapján kiutalt összeg
F. Közszolgáltatási bevétel

Békés, 2019. február28.


