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BESZÁMOLÓ
a Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület 2015. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó
Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület
2015.évben végzett tevékenységéről, gazdálkodásáról és a
2016.évi munkatervéről
Felsőzsolcai Képviselő
Testület részére
Tisztelt Képviselő Testület!
Az Országos Polgárőr Szövetség Elnöke éves értékelő beszámolójában
elmondta, hogy sikereinket, áldozatkész munkánkat elismeri
Magyarország kormánya, és a Belügyminisztérium vezetése is és
stratégiai partnerként tekint a Polgárőrségre.
A 2015.évet bátran nevezhetjük Polgárőrség „Aranykorának” hiszen
elkezdődött a minőségi Polgárőrség kialakítása.
Városunkban 2015.évben is az állampolgárok életének, testi
épségének, vagyonának és biztonságérzetének védelme, valamint az
egyének és közösségek életminőségének javítása érdekében a
törvényességet megőrizve, hatékonyan tevékenykedtünk.
Folyamatosan bizonyítjuk, hogy a polgárőr olyan állampolgár, aki
önként,
térítés
nélkül,
szervezeti
keretek
közt,
törvényi
felhatalmazással, általánosított legjobb gyakorlattal tesz a
közjóért, többek közt és elsősorban eredendő szándékkal a közrend
közbiztonság
bűnmegelőzés
megszilárdításáért,fenntartásáért
a
szűkebb és tágabb környezetének biztonságáért.
A polgárőrök példát mutatnak az állampolgároknak, hogy nem csak
elvárásokat kell támasztani az állammal, illetve a rendvédelmi
szervekkel szemben, de tevőlegesen is közre kell működni a
közbiztonság megóvásában.
Az
állampolgárok
visszajelzéseiből
egyértelműen
meglehet
állapítani, hogy 2015.évben ismét sikeresek voltunk, társadalmi
megítélés tovább javult, valamint a lakosság biztonságérzete.
A polgárőrség szakmai tevékenysége is új alapokra helyeződött
melynek eredményeként a rendőrséggel közös képzés, közös programok
és folyamatos járőrszolgálat jelentősen hozzájárult városunk
kiegyensúlyozott közbiztonságához.

Az
Országos
Polgárőr
Szövetség
bűnmegelőzés évének nyilvánította
tevékenységének központjában.

2014-2015
évet
külterületi
és ezt állította a szakmai

Ennek következtében emelkedett meg a szolgálati óránk száma a
2015- évben
hiszen nem akartuk, hogy ezáltal a lakot területen
belüli szolgálati óránk csökkenjen.
2015-évben folytatódott az idős emberek védelmével kapcsolatos
karitatív program a „Tisztelet az éveknek, biztonságot az
időseknek "
A Megyei Polgárőr Szövetség újra indította a Szomszédok Egymásért
Mozgalmat.
Nagyon sok szórólapot osztottunk ki és kértük alakosságot, hogy
segítsen, hiszen ebben a bűnmegelőzési formában nagyon sok
lehetőség van és ezt kell jobban kihasználni.
Segítséget adtunk a Borsod megyei Főkapitányság által szervezett
előadásban mely az idős emberek, iskolások, óvodások védelmével
kapcsolatosan történt.
A korábbi beszámolóban is említettem minden hónap utolsó péntekén
18-órától tartjuk a taggyűlést, ahol értékeljük az eltel hónap
munkáját, és meghatározzuk a következő hónapi teendőket a
bejelentések, információk alapján, ami manapság a lakossággal jól
működik.
Jelen van a Rendőrőrs Vezetője is aki értékeli az eltelt hónapot
és felhívja a figyelmünket a következő hónapban végzettekre.
Mivel a Rendőrőrs épületében vagyunk így minden napos egyeztetés
folyik.
Tisztelt Képviselő Testület!
Az év megkezdése alkalmával, sajnos nagyon sok a külterületen,
illetve lakott területen belüli fa kivágással történő lopás,
valamint betöréses lopás.
Ahogy telik az idő hasonló események cselekmények történtek,
azzal, hogy itt már bekapcsolódott a beérett gyümölcs és egyéb
kerti növények lopása, úgy a magánszemély sérelmére, mint a
gazdaság részére. Majd megkezdődött a kukorica, napra forgó
lopása.
Lakot területen belül elsődlegesen a nem lakott lakásokat szemelik
ki és ami mozdítható mindent visznek.
Ezen

személyek

észlelése,vagy

éppenséggel

tettenérés

alkalmával

minden esetben a rendőrséget értesítjük és Ők folytatják le a
további intézkedést.
Több kerékpár lopásról, kuka lopásról értesültünk.
Jelentős eredményeket értünk el a mezőgazdasági lopások, illegális
fakivágások és hétvégi házak sérelmére elkövetett betörések
visszaszorításában, de meg kell jegyezni, hogy nem lehetünk
elégedettek, még ezen területen is nagyon sok a tennivaló.
A hideg időre való tekintettel különös gondot fordítottuk az
egyedül
élő
idős
személyekre,
és
visszatérően
ellenőrzést
végeztünk.
Az
elbeszélgetések
alkalmával
felhívjuk
a
figyelmüket
az
ismeretlen személyek által előadott becsapásokra.
Tekintettel arra, hogy a Magyar Postával is együttműködési
megállapodásunk van, így a felkérésüknek eleget tettünk azzal,
hogy a megemelt nyugdíj kihordásnál a kézbesítőket kísértük, és a
postánál fokozott ellenőrzést tartottunk.
Együtt működési megállapodást kötöttünk a Magyar
mivel Felsőzsolca vasút állomással rendelkezik.

Államvasúttal

2015-március hónapban kezdtük el a fokozott ellenőrzést a vasúthoz
tartozó területen.
Több alkalommal intézkedtünk a vasútállomáson, olyan
személyekkel akiknek a törzshelye volt és jogszabályban
magatartást tanúsítottak.

fiatal
ütköző

Általában
hétvégeken gyülekeztek,több olyan személy
aki
Alsózsolca Nevelő Intézetből engedély nélkül távozott,illetve
országos körözött személyt tartottak vissza ami a rendőri
intézkedés során derült ki.
A
szolgálatok
ellátása
alkalmával
egész
évben
több
ittas
személlyel találkoztunk akik vagy az úton,vagy az útszélén
feküdtek,ha nem volt rajtuk sérülés hozzátartozójukat felkutattuk
és a továbbiakban ellátták.
Volt olyan eset amikor sérülés volt rajtuk,akkor értesítettük a
mentőt és a rendőrséget.
Lux-bár előtt ittas személyek, garázda magatartást tanúsítottak,
és mivel a felszólításnak nem tettek eleget a rendőrség értesítve
lett.
Minden szolgálatunk alkalmával találkozunk olyan személyekkel
akinek a kerékpárja nincs a jogszabályban előírtakkal felszerelve
és láthatósági mellényt sem viselnek, így közlekednek, hogy még
saját testi épségükre sem vigyáznak.

Egész évben probléma, hogy tanítás után nem csak az iskolás
gyerekek, hanem felnőttek csatlakoznak hozzájuk és futbaloznak az
iskola illetve a tornaterem udvarán,létesítményt nem kímélve
rongálják azokat.
Szintén egész ében probléma,hogy egy másik fiatalokból álló
csoport összegyülekezve görkorcsolyával,emlék műveknél szintén
tárgyakat padokat nem kímélve rongálják korcsolyázás közben.
A fentiekkel kapcsolatosan nagyon sokat ellenőrzünk, figyelő
szolgálatot, és visszatérő ellenőrzést végeztünk.
Amennyiben lehetséges értesítjük a szülőket, súlyosabb esetben
értesítjük rendőrséget akik a szükséges intézkedést megteszik.
Egész évben kiemelten kezeltük, hogy az Egyesület nagy figyelmet
fordítson a környezet és a természetvédelemre.
A Felsőzsolcai polgárőr Egyesülete 2015-ben 5-fővel bővült így
létszámunk a bűvös 28-ról 33-főre emelkedett.
Egy fővel kapcsolatosan fegyelmi eljárás indult, melynek alapján
a közgyűlés kizárta.
Másik személy pedig kérte a kilépését, így jelenleg 31.fő.a
létszám.
Reményeink szerint bővül 2016-évben létszámunk,mivel már van
jelentkező.
2015 évben is több biztosítási feladatokat láttuk el :
>nagy családosok által rendezett események biztosítását
>rendezvények házában rendezett eseményeket
>Farsangi bál biztosításában melyet a Katolikus
Általános Iskola rendezte
>Civil szervezetek bálját,valamint egész évben az
általuk rendezett eseményeket biztosítottuk
>Valamint egész évben folyamatosan biztosítjuk
Polgármesteri hivatal dolgozóját környezet tanulmány
elvégzése alkalmával.
>Áprilisban fáklyás felvonulás biztosításában
>több alkalommal hagyományos futbal meccset,illetve
amerikai futbal meccset biztosítottunk.
>szüreti felvonulást biztosítottuk
>városi nap rendezvényét biztosítottuk
>Iskola kezdésekor gyalogátkelőhelyen áthaladók
biztosítása
>Megemlékezések,koszorúzások alkalmával
>Halottak napja alkalmával a temető és környékét
>Szilveszter este a tűzijáték biztosításával zárjuk az

évet.
A fent felsorolt biztosításokból kitűnik, hogy Városunkban éves
szinten nagyon sok rendezvény van
amelyet minden esetben a
polgárőrség biztosít.
A Rendőrség egyéb elfoglaltság miatt nem mindég van jelen.
Az elmúlt évben a biztosítások alkalmával nem volt rendzavarás
vagy más durva jellegű esemény.
A fent felsorolt biztosításokon túl egyéb biztosítási feladatokat
is végrehajtottunk. (közlekedési baleset, tűzeset stb.)
Tisztelt Képviselő Testület !
Az Egyesület tevékenysége 2015-évben.
➢ járőrszolgálat gépkocsival
➢ járőrszolgálat gyalogosan
➢ Rendőrséggel közös szolgálat
➢ Rendezvények biztosítása
➢ közterület felügyelővel
➢ környezetvédelmi felderítés
➢ Oktatás, ismeretbővítés
➢ Egyéb feladat
➢
összesen :
➢
➢
➢

Intézkedések száma
Jelzés adás123
Tettenérés

1500óra
1100
240
820
25
30
15
70
3800

-

óra

256

-

alk.

48

A szolgálatban eltöltött idő mutatja, hogy a vállalt
kötelezettségünknek
eleget
tettünk,hatékonyan
dolgoztunk
nehézségek ellenére is.

a

Tekintettel arra, hogy a költségvetésünk a korábbi évekhez
viszonyítva nagyon mérsékelt volt ezért nem tudtunk üzemanyagot
vásárolni a korábbi évekhez hasonlóan.
Így a gépkocsival történő szolgálati óránk száma is kevesebb lett,
óra számunkat gyalogos szolgálattal tudtuk pótolni.
Hozzá kell tennem, hogy nem könnyű feladat hiszen vannak idősek,

valamint 8-óra vagy 10-óra munkaidő letöltése után
munkából
hazajövő emberek családjukat otthagyva látják el a szolgálatot.
Nagy megtiszteltetés hogy Önkéntesen, bérmentesen vállalták a
gyalogos szolgálatot, ennyit dolgoztak.
Tájékoztatom Önöket hogy 2015. évben a hivatalos statisztikák
szerint
a
Felsőzsolca
település
vonatkozásában
az
összes
elkövetett bűncselekmények 2014-hez képest több mint 10 % - al
csökkent.
Csökkent a lopások és garázdaságok száma is,a többi stagnált.
Kiemelt
bűncselekmény egy
eredménnyel végződött.

történt, amelynek gyors felderítése

Éppen ezért még hatékonyabban a rendőrséggel közösen
szervezni és végrehajtani az előttünk álló feladatokat.

kell

Gazdasági helyzet alakulása 2015 évben :
Önkormányzat támogatás
Képviselő személyek, + testület
Borsod megyei Polgárőr Szövetség
Magyar Posta
NAV SZJA 1 % adó
Tagdíj
összesen :

250 000
151 270
200 000
35 000
34 365
36 000
706 635

Az Egyesület rendelkezésre álló pénzügyi forrásait
legtakarékosabb gazdálkodás mellett használta fel.

a

lehető

Tisztelt Képviselő Testület !
Köszönetemet fejezem ki Dr. Tóth Lajos Polgármester Úrnak, Önöknek
a Képviselő Testületnek, hogy támogatásukkal hozzájárultak hogy a
vállalt kötelezettségünknek eleget tudtunk tenni.
Köszönöm Felsőzsolca Rendőrőrs Vezetőinek és állományának az
együttműködést és ígérem, hogy azon leszünk, hogy a jövőben még
színvonalasabban, odaadóbban végezzük a vállalt feladatainkat.
Végezetül
köszönjük
mindazon
személyeknek
a
Intézménynek
támogatását
akik
támogatásukkal
hozzájárultak
ahhoz,
hogy
Felsőzsolcán a Polgárőrség eltudta végezni feladatát.
És nem utolsó sorban köszönetemet fejezem ki az egyesület
tagságának 2015.évben végzett tevékenységéért, végzett munkájáért,
és kívánom, hogy a jövőben szintén ilyen lelkesedéssel, végezzék
feladataikat.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket
megvitatását és elfogadását.

és

kérem

beszámolóm

szíves

Felsőzsolca,2016.január 27.
Agócs Ferenc
Polgárőrség Elnöke

2016.évi munka terve
Az elmúlt évhez hasonlóan példamutatóan hatékonyabban dolgozni.
Létszámunkat nagyon fontos, hogy fel emeljük, Városunkban
mindennapos szolgálat ellátása lenne a fő célkitűzés.

a

Civil szervezetekkel felvenni a kapcsolatot, illetve a lakossággal
és minél több embert kell toborozni, szorosabb együtt működést
kell kialakítani.
Felvettem a kapcsolatot a jelenleg Objektum Őrség tagjaival,hogy
jelentkezzenek polgárőrnek.
Iskolákkal
felvenni
a
kapcsolatot
és
az
Ifjú
polgárőrség
megalakulását elősegíteni, szervezni.
Ha a fentieket megtudjuk valósítani, itt volna egy javaslatom a
Tisztelt Képviselők felé, hogy amennyiben lehetséges Felsőzsolcán
teljes egészében a figyelő rendszer ki építését.
A figyelő rendszert a Rendőrség épületén belül, ahol a Polgárőrség
tartózkodik beszerelni, és mivel a Polgárőri törvény engedélyezi a
Polgárőrség részére a figyelő szolgálatot, eltudná látni,
folyamatos szolgálatot tudna adni, azt hiszem, hogy Felsőzsolcai
lakosok teljes biztonságba érezhetnék magukat.
Kimutatás történt ahol a figyelő szolgálat működik,jóval kevesebb
események történnek.
Munkánk során előtérben kell helyezni, gyermekeket,fiatalkorúakat
és időseket, és minden tőlünk telhetőt meg kell tenni hogy ne
váljanak bűncselekmény áldozatává.
A fentieket figyelembe véve :

2016. évi költségvetési terv

Költségvetést nagyon nehéz előre tervezni, hiszen nem ismert és
nem tudni a támogatásból befolyt összeget.
A Tisztelt Képviselők elfogadták azt a javaslatomat, illetve
kérelmemet, hogy szerepeljünk a költségvetési tervben, ne a
tartalék alapból kapjunk némi támogatást.
Ennek függvényében le
adtam a 2016-évi költségvetésünket.
Elsődlegesen az újonnan felszerelt polgárőröket kell megfelelő
ruházattal ellátni, a kopott régi ruházatot kicserélni, műszaki
fejlesztést végre hajtani.(eszköz tárgyak ) amelyek a munkák

elvégzéséhez szükségesek.
Bízom abban, hogy az Önkormányzat Önkormányzati törvényből adódóan
alapfeladatának tekinti a helyi közrend, közbiztonság védelmét,
javítását
és
ehhez
egyik
legnagyobb
ereje
a
társadalmi
bűnmegelőzésben vezető szerepet játszó polgárőrség.
Felsőzsolca, 2016. január 27.
Agócs Ferenc
Polgárőrség Elnöke
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