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Tisztelt K6pvisel6 Testiilet !

A Csorvdsi Polgdr6rs6g Krizhasznri Szervezet az alSbbitdj6koztat6st adja a 202L. 6vi
tev6kenysd 9616l.

t.l Az Egyestilet sz6khelye: 5920 Csorvds Rdk6czi utca 26,

2. I Az Egyesiilet mfikdd6si ter0lete: Csorv5s kiizigazgatdsi teriilete.

3.1 Az egyesiilet jogdllisa: Az Egyesrilet, k6zhasznti szervezet amely ondl16 ugyint6z6
szervvel: elndks6ggel, valamint 6n5116 k6lts6gvet6ssel rendelkezik, tov6bb6 tdrsult tagja a
B6k6s Megyei Polgir1r Szovets6gnek 6s az Orszdgos Polgdrlr Szovets6gnek.

Mfikod6s6nek elveit 6s alapvet6 szabSlyait Magyarorszdg alaptorv6nye, a Polgdri

Torv6nykcinyv 2013. 6viV. tdrv6ny, a2O11.6vi CLXXV. torv6ny, az egyesUl6sijogr6l, a

kozhasznri jogdll6sr6l, valamint a civil szervezetek m(kod6s6161 6s tdmogat6sSra vonatkoz6
rendelkez6sei hatdrozzdk meg.

4./ Egyesiilet vezet6-tisztsdgvisel6i: Elnoke: Makszi J6zsef ( el6rhet6s eg:061301218-6470l.
Elnok helyettes: Schwikker Attila ( el6rhet6s6e:06/3A1874-9475 ) . GazdasSgi

elnokhelyettes: Bert6k J6zsef ( el6rhet6s6e 06BA1862-9L88 ) .

Egyestilettink l6tszdm a: 22 f6

Technikai eszkiiziik:
- Saj6t szolgSlati gdpjdrmfive van az egyesriletnek (Chevrolet Aveo)
- Az egyestilet az Onkorm6nyzat tSmogat6sdnak k6szonhet6en sajdt iroddval rendelke zik, az

i roda felszerelts6ge: szdm it6g6p, nyomtat6, iroda bdtorok, internet
- A polgdr6reink munkaruhdzata teljes kdrfien biztositott, a t6lifelszerel6st is bele 6rtve
- A polg616r aut6ban talSlhat6: zseblSmpa, f6nyk6pez6g6p, hangos besz616, forgalom
irdnyit6 tSrcsa

- A szolgiilati gdpjiirmfi fel van szerelve,, POLGAR6RSEG" feliratri f6nyhfddat, valamint elvan
lStva sdrga figyelmeztet6 jelz6ssel, melyet szUks6g eset6n haszndlunk (pl. k6zleked6si
balesetekn6l, forgalom terel6sn6l). A g6pkocsiba talSlhat6 m69 2. db. 6 kil6grammos porral
olt6, ,, C" tipusu mentddoboz, keres6 t5vcs6, keres6 ldmpa.
- A csoport rendelkezik 1. db. EDR riidi6val.
- Tavalyi 6vben a B6k6s Megyei Polg6r6rok Szdvets6g6t6l kaptunk egy darab elektromos
ke16kp5rt 305.000 forint 6rt6kbe.

Az Egyesiilet c6ljai 6s feladatai



5./ A Polgiir6r Egyesiilet kiemelt c6lja 6s alapfeladata:

A helyi kozrend 6s kozbiztonsdg v6delme, a bfinmegel6z6sben val6 kozremffkdd6s, az

Sllampolgdrok szem6lyi biztons5gdnak v6delme, az 6llami, 6nkormdnyzati, valamint a

teleptil6sen mfikrid6 gazd6lkod6 szervezetek, 6s Sllampolgiirivagyonv6delem el6segit6se, a

lakoss5gi biztons6g6rzet ndvel6se, a lakossdg 6s a bfintildoz6 szervek k6zdtti bizalom 6s

egyUttmfikdd6s er6sit6se. Rendkfvtiliv6szhelyzetek eset6ben a v6dekez6sben va16 r6szv6tel,

a k6rok megel6z6s6ben 6s elhdrftdsdban va16 r6szv6tel, a helyreiill[tds 6s rijjS6pit6s

feladataiban va16 r6szvdtel.

6./ A c6lok megval6sitiisa 6rdek6ben v6gzend6 feladatok:

A helyi kozrend 6s k6zbiztons5g v6delme, valamint bfinmegel6z6sben va16 kozremfikdd6s

6rdek6ben kozteri.iletijdr6rszolgiilatot v6gezunk. Ezen feladaton t(l figyel6szolgSlatot is

ellStunk. A kdz(ti baleset helyszin6n ( szriks6g szerint )jelz66rifeladatok ell6tdsa is

tev6kenys6gi koninkhoz tartozik. A bolcs6d6k, 6voddk, iskolSk kozvetlen kozel6ben i6r6ri
tev6kenys6get lStunk el,b(nmegel6z6si c6lzattal.

A bfincselekm6ny elkovet6s6t el6segit6 6s a kozbiztonsSgot vesz6lyeztet6 konllm6nyekr6l

tiij6koztatjuk a rend6ri 6s m6s int6zked6sekre jogosult szerveket.

A bfinUgyileg 6s kdzbiztons6gilag fert6zott 6s vesz6lyeztetett tertileteken a szem6lyi

biztonsdg, az ing6 6s ingatlan vagyont6rgyak v6delme 6rdek6ben j616rszolgSlatot

szerveztink.

A tetten 6rt bfinelkdvet6ket halad6ktalanut 6tadjuk a legkdzelebbi rend6ri szervnek, vagy

rend6rnek.

Jelz6st adunk a gyermek- 6s fiatalkorriak 6rtelmi, erkolcsi, testifejl6d6s6t stilyosan

vesz6lyeztet6 esem6nyekr6l, amikor b(nmege16z6 6s kozbiztonsdgijellegfi v6d5, 6v6

i nt6z ked 6sek megt6tel6t ta rtj u k szri ks6ges n e k.

A b(nmegel6z6s 6s a kdzbiztonsdg 6rdek6ben rekl6m 6s propaganda tev6kenys6get v6gztink.

A lakoss5g fel6 bfinmegel6z6sijellegfi oktat6, felvildgosft6, tanScsad6 tev6kenys6get

folytatunk, egyUttmfikodve a helyi rendSri szervekkel.

7.1 APolgfir6r Egyesiilet az el6z6ekben meghat5rozott alapfeladatdn kivtil a kovetkez6

kiegdszitf feladatokot vdgzi: A katasztr6fav6delemben va16 kozremfikod6s, a baleset

megel6z6sben kozremfikod6s, a fogyat6kos szem6lyek v6delme, rendezv6nyek helyszfn6nek

biztositdsa. Valamint baleset-megel6z6si bizottsdg munk6j6nak segit6se, a kdrozott tdrgyak

6s szem6lyek felkutatdsSban va15 r6szv6tel, valamint oktat6si, kulturiilis ismeretterjeszt6

tev6kenys6g v6llalSsa.



A 2021-es 6vben a Csorv6si Polg6r6rs6g Kozhasznil Szervezet az alSbbi kozhasznri

tev6kenys6get v6gezte.

8.1 Az egyiittmfikiid6si meg6llapoddsban foglalt feladatokat v6grehajtottuk.

A polgS16r egyesrilet v6llalta, hogy a mfikod6si terUlet6t 6rint6 koztertiletijogs6rt6sek
visszaszorlt6sa, megel6z6se 6rdek6ben a tagjai kdzteruileten, kozutakon, forgalmas nyilv5nos

helyeken, k6zleked6si csom6pontokban tort6n6 jelenl6te iltjdn hozziij6rul a lakoss6g

biztons6g6rzet6nek novel6s6hez, a bfinmegel6z6si feladatok hatdkony elldtds6hoz.

A polg6r6riik a szolg6latok sor6n sport, kulturdlis rendezv6nyek, b(inUgyi feladatokban, bffn

6s baleset-megel6zdsi akci6kban, temet6biztonsdgban, gyalog6tkel6hely biztositSsban,

vasfitbiztonsdgi feladatok ell6t6sdban vettek r6szt. Kiemelt figyelmet forditottunk az id6sek

6letkorUlm6nyeire, tekintettel a zord t6li id6jdrdsra. Ezt a tev6kenys6get a tovdbbiakban is

folytatni fogjuk.

A 2021-es 6vben a kiivetkezd 6rasz6mokat teljesftettlik:

- Rend6rs6ggel k6z6s szolgdlat: 825 6rdban liittunk el k6zos szolgdlatot. Ebben hat f5
rend6r 6s tizen6t f6 polgdr6r vett r6szt. A helyi KMB. csoporttal napi kapcsolatot

tartunk fenn.
- Gyalogitkel6helyen 1"00 6ra szolgdlatot l6ttunk el. ltt kilenc f6 polg6r6r vett r6szt a

felad at vdgrehajtds6ba.

- A temet6kben 6s ktirny6k6n 841 6r6ban voltunk jelen, tizenh6rom polg6r6rrel.

- Sport rendezvdnyeken 252 6r6ban voltunk jelen,6lland6 hat f5vel.
- Rendezvdny biztositdsban 342 6r5ban vettUnk r6szt,tizenn6gy f6vel. Tavalyi 6v

folyam6n tobb esetbe kdrtek segits6get Gerend6son rendezett rendezv6nyek le

bonyolitdsdhoz.
- Diszp6cser szolgdlat: 355 nap 8750 6ra
- PolgCr6r tin6ll6 szolg6lat 2780 6r6ban, sz6ztizenegy f6vel lSttunk el

- Osszes 6ndll6 szolgdlat 202l.6vben 12803 6ra volt.
- A 2O2l - es dsszes 6rasz6m L896 6ra.

A teljesltett 6rasz5m el6z6 6vhez k6pest minimdlis noveked6st mutat.

9.1Tett intdzked6sek:

Polgdrdrok jelz6se alapj6n t6bb esetben is tort6nt rend6ri int6zkedds gyan(s g6pjdrmfi

valamint szem6ly felbukkandsa miatt.

Egyre kevesebb esetben bukkannak fel rigynevezett ,,hdza16 drusok" a vdros tertilet6n. Ez

koszonhet6 a lakossdg aktiv r6szv6tel6nek a biinmegel6z6sben, ugyanis ha ilyet tapasztalnak

azt jelzik fel6nk, hogy hol, hdnyan, milyen j6rmfivel 6s merre mozognak. Ezen tev6kenys6g6t

a lakoss6gnak itt is szeretn6m megkoszdnni, 6s bizom benne, hogy az elkdvetkez6 id6ben

hasonl5an fog mfikddni ez a bevett szokds. Ezt tovSbb jelezzUk a megfelel6 rend6ri szervek

fe16, akik a szUks6ges int6zked6seket megteszik.



Lakossdg biztonsdg6rzet6nek novel6se 6rdek6ben fokozzuk a kozterUleteken va16 r6szvdtelt.

T6li id6szakban kiemelten figyelUnk az egyedr.il616 id6sekre. Amennyiben szriks6ges segittink
nekik.

Az Egytittmfikod6si megdllapod5sban foglaltak szerint tiij6koztatdst adunk a

Rend6rkapitdnysdg fe16 az el6z6 h6napban v6gzett munkdnkr6l. (havi v6gzett szolgdlat,
alkalom, 6ra, f6, szolgdlat jellege)

10./ T6mogat6sok:

Az Egyestilet 2021-ben 430.000 Ft tdmogatdst nyert el a Behigyminiszt6rium pdlydzatdn. Ezt

a t6mogat6st a B6k6s Megyei Polg6r6r Sz6vets6gen kereszttil kaptuk meg.

A NAV l-% visszat6rit6sb6l 63.041. Ft bev6tehink volt.

Az 6nkorm lnyzat 50.000 Ft-os tdmogatSst nyrijtott k6szp6nzben.

A Csorv5si Gazd6k Zrt. L00.000 Ft-tal tSmogatta a csoportot.

Ezen tSmogatdsokat itt is szeretn6nk megkoszonni t6mogat6inknak.

I 1./ Kiivetkezd id6szakra c6ljaink:

Toviibb fokozni a kdztertiletijelenl6tet, valamint a kriltertileti szolgdlatot. A rend6rs6ggel
m69 tobb egyUtt eltolt6tt szolg6latot szeretn6nk e16rni. Szeretn6nk fejleszteni az

eszk6zdllom5nyunkat, az anyagi helyzettinknek megfelel6en. A lakossdggal m69 jobb
egyrittm fi kod 6st kivSnu nk el6rn i.

Tisztelt K6pvisel6-testii let !

K6rem t6j6koztat6m megvitat6sdt 6s tudom6sul v6tel6t. Az esetlegesen felmerri16
k6rd 6sekre szlvesen vdlaszolok.

Csorvds 2022.j[nius 1.0.


