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Tisztelt K6pvisel6 Test[i let !

A CsorvSsi Polgdr6rs6g Kozhasznd Szervezet az alSbbi t6j6koztatiist adja a 2020. 6vi
tev6kenys6 9616l.

L.l Az Egyesiilet sz6khelye: 5920 Csorvds Rdk6czi utca 25.

2. I Az Egyes I I et m fi kiid6s i terli t ete : Csorvd s ki5zigazgatd si terii I ete.

3.1 Az egyeslilet jog6llSsa: Az Egyestilet, kdzhasznf szervezet amely ondl16 rigyint6z6
szervvel: elnoks6ggel, valamint on5116 kolts6gvetdssel rendelkezik, tov5bbii tdrsult tagja a

86k6s Megyei Po19616r Szovets6gnek 6s az Orszdgos Polg6rSr Szovets6gnek.

Mfikod6s6nek elveit 6s alapvet6 szabdlyait Magyarorszdg alaptorv6nye, a Polgdri
Torv6nykonyv 2013. 6vi v. torv6ny, a20tL.6vi CLXXV. torv6ny, az egyesul6sijogr6l, a

kozhasznri jogdllSsr6l, valamint a civil szervezetek mfikod6s6161 6s t6mogatds6ra vonatkoz6
rendelkez6sei hat6rozzdk meg.

4./ Egyesiilet vezet6-tiszts6gvisel6i: Elnoke: Makszi J6zsef ( el6rhetds 6e: OGI3O/218-6470 ).
Elnok helyettes: Schwikker Attila ( el6rhet6see:06/30/874-9475 ) . Gazdasdgi
elnokhelyettes: Bert6k J6zsef ( el6rhet5s6e: 06/30/862-9188 ) .

EgyesUleti.in k l6tszdm a: 24 f6

Technikai eszk6ziik:
- Saj5t szolgdlati 96pj5rmfive van az egyesUletnek (Chevrolet Aveo)
- Az egyestilet az 0nkormdnyzat tdmogatdsSnak koszonhet6en sajdt irod5val rendelke zik, az

i rod a felszerelts6ge : szdm it6g6p, nyomtat6, iroda britorok, intern et
- A polg5r6reink munkaruh6zata teljes korfien biztosftott, a t6li felszerel6st is bele 6rtve
- A polg516r aut5ban tal6lhat6: zseblSmpa, f6nyk6pez6g1p, hangos besz6l6, forgalom
irSnyit5 tdrcsa
- A szolgdlati g6pj6rm( felvan szerelve,, POLGARORSEG" feliratri f6nyhiddal, valamint elvan
l6tva sdrga figyelmeztet6 jelz6ssel, melyet sztiks6g eset6n haszndlunk (pl. kozleked6si
ba lesetekn6l, forgalom terel6sn6l).
-2019-es 6vben az egyestilet technikait5ra egy EDR r5di6val b6vtilt

Az Egyeslilet c6ljai 6s feladatai

5./ APolgdr6r Egyesiilet kiemelt c6lja 6s alapfeladata:



A helyi kozrend 6s kozbiztons5g v6delme, a bfinmegel6z6sben va16 kozrem(kod6s, az

Sllampolgdrok szem6lyi biztons5gSnak v6delme, az Sllami, onkorm5nyzati, valamint a

telepiil6sen mfikod5 gazddlkod6 szervezetek, 6s Sllampolg6ri vagyonv6delem el6segit6se, a

lakossSgi biztonsdg6rzet novel6se, a lakossdg 6s a bfiniildoz6 szervek kdzotti bizalom 6s

egyUttm(kod6s er6slt6se. Rendkivrili v6szhelyzetek eset6ben a v6dekez6sben va16 r6szv6tel,

a k5rok megel5z6s6ben 6s elhdrit6s6ban val6 r6szv6tel, a helyre5llit6s 6s rijjS6pit6s

feladataiban va16 r6szv6tel.

6./ A c6lok megval6sitisa 6rdek6ben v6gzend6 feladatok:

A helyi kozrend 6s kozbiztonsdg v6delme, valamint b(nmegel6z6sben va16 kozrem6kod6s

6rdek6ben kdztertileti j6r1rszolg1latot v6gezrink. Ezen feladaton til figyel6szolg5latot is

ellStunk. A kozriti baleset helyszin6n ( szriks6g szerint ) jelz66ri feladatok ellStdsa is

tev6kenys6gi korunkhoz tartozik. A bolcs5d6k, 6voddk, iskolSk kozvetlen kozel6ben j*r6ri
tev6kenys6get lStun k el,bfi n mege16z6si c6lzattal.

A b(ncselekm6ny elkovet6s6t el6segit6 6s a kozbiztonsdgot vesz6lyeztet6 kortjlm6nyekr6l

tdj6koztatjuk a rend6ri 6s m5s int6zked6sekre jogosult szerveket.

A bfintigyileg 6s kozbiztonsdgilag fert6zott 6s vesz6lyeztetett teruleteken a szem6lyi

biztonsdg, azing6 6s ingatlan vagyontiirgyak v6delme 6rdek6ben jdr5rszolg5latot

szerveztlnk.

A tetten 6rt b(nelkovet6ket haladdktalanul Stadjuk a legkozelebbi rend6ri szervnek, vagy

rend6rnek.

Jelz6st adunk a gyermek- 6s fiatalkor(ak 6rtelmi, erkolcsi, testi fejl6d6s6t s(lyosan

vesz6lyeztet5 esem6nyekr6l, amikor b(nmege16z6 6s kozbiztonsdgijellegfi v6d6, 6v6

i nt6zked6sek megt6tel6t tartj u k sztl ks6gesnek.

A bfinmegelSz6s 6s a kozbiztons6g 6rdek6ben rekl5m 6s propaganda tev6kenys6get v6gztink.

A lakoss6g fe16 bfinmegel6z6si jelleg( oktat5, felvil6gosit6, tan6csad6 tevdkenys6get
folytatunk, egytittmfikodve a helyi rend6ri szervekkel.

7.1 APolgdr6r Egyesliletaz el6z6ekben meghatdrozott alapfeladat6n kivUl a kovetkez6

kiegdszit6 felodatokat vdgzi: A katasztr6fav6delemben va16 kozrem[ikod6s, a baleset

megel6z6sben kozremfikod6s, a fogyat6kos szem6lyek v6delme, rendezv6nyek helysz(n6nek

biztosit5sa. Valamint baleset-megel6z6si bizottsdg munk5jSnak segit6se, a korozott tiirgyak

6s szem6lyek felkutat6sdban va16 r6szv6tel, valamint oktatdsi, kulturSlis ismeretterjesztd

tev6kenys6g vd llalSsa.

A 2020-es 6vben a Csorv5si Polgdr6rs6g Kozhasznri Szervezet az alSbbi kozhaszn6

tev6kenys69et v6gezte.



S.l Az egyiittmfikdd6si meg6llapod6sban foglalt feladatokat v6grehajtottuk.

A polgdrrSr egyesrilet vdllalta, hogy a mfikod6si tenilet6t 6rint5 koztertiteti jogs6rt6sek
visszaszoritdsa, megel6z6se 6rdekdben a tagjai koztenileten, kozutakon, forgalmas nyilvdnos
helyeken, kozleked6sicsom6pontokban tOrt6n6 jelenl6te rtylnhozzdjdrula lakossdg
biztonsdg6rzet6nek novel6s6hez, a bffnmegel6z6si feladatok hat6kony ell6tiisdhoz.
A polg6rdr6k a szolg6latok sordn sport, kulturdlis rendezv6nyek, bfintigyifeladatokban, bfin
6s baleset-megel6z6si akci6kban, temet5biztonsdgban, gyalogdtkel6hely biztosftdsban,
vas0tbiztonsdgifeladatok ellStdsdban vettek r6szt. Kiemelt figyelmet forditottunk az id6sek
6letkortilm6nyeire, tekintettel a zord t6li id6jdrdsra. Ezt a tev6kenys6get a tovdbbiakban is

folytatnifogjuk.

A 2020-as 6vben a kiivetkezfl 6raszdmokat teljesitettiik:

' Rend6rs6ggel kiiziis szolg6lat: 826 6rdban ldttunk el kozos szolg6latot. Ebben hat f6
rend6r 6s tizenh6t f6 polg6r6r vett r6szt. A helyi KMB. csoporttal napi kapcsolatot
tartunk fenn.

- Gyalogiitkel6helyen L19 6ra szolgllatot lSttunk el. ltt tfuf5 polgiuSr vett r6szt a
feladat v6grehajtdsdba.

- A temet6kben 6s ktirnyt{k6n 7Ot Srdban voltunk jelen, tizenot polg6r6rrel.
- Sport rendezv6nyeken 180 6r6ban voltunk jelen,Slland6 hat fdvel.
- Rendezv6ny biztositSsban 66 6riiban vett0nk r6szt,ot f5vel.
- Eltiint szem6ly keres6se k6t esetben trirt6nt hdrom f6vel, 66 6rdban.
- Lakossig segit6se pand6mi6s helyzet miatt: 20 ordban n6gy alkalommal n6gy f6vel

vetttlnk r6szt

- B(niigyi helyszinen hat6siigitanuk6nt r6szv6tel 28 6ra, egy eset, k6t f6
- Diszp6cser szolgdlat: 365 nap 8760 6ra
' Polgdr6r iindll6 szolgdlat 2230 orlban, sziztizenkilenc f6vel ldttunk el
- Osszes tinilt6 szolgdlat 2121.6vben 12838 6ra volt.
- AzOzO-es tisszes 6raszim 13664 ora.

A teljesitett 6raszSm el5z6 6vhez k6pest visszaes6st mutat. Ennek oka a kialakult pand6mids
helyzet miatt kovetkezet be. Szerettrlk volna elkertilni egym5s 6s esetlegesen csalSd tagok
meg fertdz6s6t.

9./ Tett int6zked6sek:

Polg516rok jelz6se alapj6n tobb esetben is tort6nt rend6ri int6zked6s gyanris 96pjiirmfi
valamint szem6ly felbukkandsa miatt.

Egyre kevesebb esetben bukkannak fel rlgynevezett ,,h6zal6 Srusok" a vdros terr.ilet6n. Ez

kdszonhetd a lakossdg aktiv r6szv6tel6nek a b(nmegel6z6sben, ugyanis ha ilyet tapasztalnak
azt jelzik fel6nk, hogy hol, h6nyan, milyen jdrmfivel 6s merre mozognak. Ezen tev6kenys6g6t
a lakossdgnak itt is szeretn6m megkoszonni, 6s bizom benne, hogy az elkovetkez6 id6ben



hasonl6an fog mfikodni ez a bevett szokSs. Ezt tovdbb jelezztik a megfelel6 rend6ri szervek

fel6, akik a szUks6ges int6zked6seket megteszik.

Lakoss5g biztons6g6rzet6nek novel6se 6rdek6ben fokozzuk a kozteruleteken val5 r6szv6telt.

T6li id5szakban kiemelten figyelUnk az egyedril 616 id6sekre. Amennyiben szuks6ges seglt0nk
nekik.

Az Egytittm0kod6si megdllapod6sban foglaltak szerint tdj6koztatdst adunk a

Rend6rkapit6nys6g fel6 az el6z6 h6napban v6gzett munk6nkr6l. (havi v6gzett szolg6lat,

alkalom, 6ra, f6,szolgdlat jellege)

10./ Trimogat6sok:

Az Egyestilet 2020-ban 558.145 Ft tdmogatdst nyert el a BelUgyminiszt6rium pdlySzat5n. Ezt

a tdmogatdst a B6k6s Megyei Po19616r Szovets6gen keresztul kaptuk meg.

A NAV L% visszat6ritesb6l 86.6630. Ft bev6teh.ink volt.

Az Onkorm lnyzat 50.OOO Ft-os tSmogatdst nyrijtott k6szp6nzben.

A CsorvSsi Gazd6k Zrt. 100.000 Ft-tal t5mogatta a csoportot.

Ezen tSmogatdsokat itt is szeretn6nk megkoszonni tdmogat6inknak.

11./ Kiivetkez6 id6szakra c6ljaink:

Tovdbb fokozni a koztertiletijelenl6tet, valamint a kriltenileti szolgdlatot. A rendSrs6ggel

m6g tobb egyritt eltoltdtt szolg5latot szeretn6nk el6rni. Szeretn6nk fejleszteni az

eszkozSllomSnyunkat, az anyagi helyzetUnknek megfelel6en. A lakoss6ggal m69 jobb

egytittmfi kod6st kfvSnu nk el6rni.

Tisztelt K6pviselS-testti let !

K6rem tdj6koztat6m megvitatSs6t 6s tudomdsulv6tel6t. Az esetlegesen felmerri16

k6rd6sekre szivesen vdlaszolok.

Tisztelettel:

MaksziJ6zsef elndkCsorvds 2A21. j(nius 08.


