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A Budaörsi Polgárőr Kiemelten Közhasznú Egyesület 2011. évben tovább folytatta az Alapszabályában
rögzített tevékenységét, melynek célja Budaörs közbiztonságának megszilárdításához, javításához és a

bűncselekmények megelőzéséhez szükséges állami közfeladatok ellátásának támogatása. A
rendőrség, a helyi önkormányzat és a lakosság között bűnmegelőzési célú együttműködés
összehangolása, valamint az e tevékenységgel összefüggő tájékoztatásban és propagandában való
közreműködés, gyermek-és ifjúságvédelem és környezetvédelem, úthálózat ellenőrzése, kisebb
karbantartási munkák elvégzése, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás. A közterületi
bűnelkövetés mérséklése-visszaszorítása, a személy és vagyonbiztonság megteremtése, a település
területén a jogsértések visszaszorítása, felfedése és megakadályozása, a lakosság biztonság érzetének
fokozása, javítása.
A 2011. december 31-i állapot szerint egyesületünk 39 tagot számlált. 30 fő rendes, és 5 fő támogató, 1
fő adminisztrációban, 1 fő könyvvizsgálatban, 1 fő jogi ügyekben és 1 fő tiszteletbeli tagot tartunk
nyilván.
Az év során tag kilépése nem történt az egyesületből, kizárás nem történt. Sajnos ebben az esztendőben
is tragikus hirtelenséggel elhunyt egy tagunk.
0 fő tagfelvételére került sor az év folyamán.

Újabb sikeres évet tudhat maga mögött a BPKKE. Sok új feladatot kaptunk, új kihívásoknak kellett
megfelelnünk. Év közben többször módosították a Polgárőr törvényt, majd év végén egy új Törvényt
fogadtak el (ami a közel jövőben ismét módosításra kerül). Nekünk is folyamatosan figyelni és
tanulnunk kell, hogy mindenben követni tudjuk ennek előírásait.
Az állampolgárok rengeteg feladattal bíztak meg minket. Folytatódott a prevenciós bűnmegelőzési
célú járőrözés, reggeli és a délutáni órákban az óvodai, iskolai gyalogátkelők biztosítása. Új
feladatként pedig a közterületek és úthálózatok fokozott ellenőrzését végeztük. Rendszeres
megjelenésünkkel minimálisra csökkentettük a rongálási károkat. Az időnként közterületen
tartózkodó italozó és dohányzókat figyelmeztettük, megkértük őket, hogy távozzanak a
közterületéről. E feladatot különösebb konfliktusok nélkül sikerült végrehajtanunk. A saját
területükön új típusú kommunikációt hirdettünk a bűnmegelőzéssel kapcsolatban. A város szinte
minden részén igyekeztünk tájékoztatni a lakosságot, hogy mit és hogyan tegyenek, hogy ne váljanak
áldozattá. Több szerveztet fórumon (hajléktalan, nyugdíjas, stb.) képviseltük magunkat és
felajánlottuk szolgálatainkat, segítségünket. A kerékpárutak megjelenésével elindultak kerékpáros
szolgálataink is. 2012 évben növelni szeretnénk ezen szolgálatok számát. Jelenlétünkkel lehetővé
tettük ünnepeink méltó és zavartalan megünneplését. Segédkeztünk társadalmi szervezetek, iskolák,
óvodák rendezvények lebonyolításában. A Mindenszentek és a Halottak Napja kiemelt feladatot
jelentett Egyesületünk tagjainak. Fokozott figyelemmel kezeltük ezt a négy napot, egyidejűleg négy

helyszínen. Kiemelt feladata volt a parkolók, a parkolókban álló gépkocsik, anyagi biztonságának
felügyelete, a temetőben és azok környezetében tartózkodó állampolgárok személy- és
vagyonbiztonságának megóvása, az esetlegesen ellenük tervezett jogsértő cselekmények megelőzése,
megakadályozása, gyanúsan viselkedő személyek figyelemmel kisérések.

Az érintettektől több alkalommal kaptunk pozitív visszajelzést: örültek nekünk, hogy vigyázunk rájuk.
Társ szervekkel közösen óvodákban bemutattuk a szolgálati gépjárműveinket, melybe beleülhettek és
kipróbálhatták a gyerekek. A rendőrségi együttműködés megvalósulása felemásra sikeredett ebben
az évben, mivel a törvényben meghatározott együttműködési szerződést csak év végével írtuk alá,
ezért vállalt feladatainkat állampolgárként láttuk el.
2011. évi L. törvény a közterület rendjének fenntartása érdekében szükséges egyes törvények
módosításáról 1. § A polgárőrségről szóló 2006. évi LII. törvény (a továbbiakban: Ptv.) 1. § (2)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § (1) A polgárőrség a tevékenységét csak a rendőrséggel kötött írásbeli együttműködési
megállapodás alapján kezdheti meg és végezheti.
6. § A szabálysértésről szóló 1999. évi LXIX. törvény (a továbbiakban: Sztv.) a következő 142/B. §-sal
és az azt megelőző alcímmel egészül ki:
"A polgárőr tevékenység szabálytalan ellátása”
142/B. § (1) Ha a polgárőr a polgárőrségről szóló törvény rendelkezéseinek megszegésével látja el a
polgárőrség törvényben meghatározott feladatait, elzárással vagy százötvenezer forintig terjedő
pénzbírsággal sújtható.
"Közbiztonsági tevékenység jogosulatlan végzése”
142/C. § (1) Aki közterületen vagy nyilvános helyen olyan, a közbiztonság, közrend fenntartására
irányuló tevékenységet végez, amelyre jogszabály nem jogosítja fel vagy ilyen tevékenység látszatát
kelti, elzárással vagy százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
A városban működő „Civil szervezetek”, iskolák rendezvényein részt veszünk. Igaz, hogy a
rendezvények nem aktív résztvevői akarunk lenni, de a felkérések alapján egyeztetett biztosítási
feladatokat elláttuk, és azon vagyunk, hogy a továbbiakban is ellássuk. A szervezőkkel folytatott
előzetes egyeztetések alapján megszerveztük a rendezvények előtti napján, valamint a rendezvényt
követő bontási nap megkezdéséig a kihelyezett vagyontárgyak, technikai eszközök őrzését.
Természetesen tagjaink tevékenyen részt vettek a rendezvény napján történő rendbiztosításban, és sok
esetben a szervezési, lebonyolítási feladatok ellátásában is, azon túlmenően, hogy egyidejűleg
leszervezésre került a településünk vagyonbiztonsági, közrendvédelmi ellenőrzése is.
Az Egyesület tagjai részt vettek a település egyéb rendezvényein, állami, egyházi ünnepek,
megemlékezések, más civil szervezetek rendezvényein képviseltettük magunkat.
Elvégeztük a lakosság tájékoztatását a települést érintő események, rendezvények, végrehajtandó
feladatok lehetőségeiről, idejéről pld.: lomtalanítás, lombtalanítás, ünnepségek, illetve a véradások
időpontjáról és helyéről stb.
Ki kell hangsúlyozni azt a tényt, hogy a Polgárőrségünk tagjai a feladataikat társadalmi munkában,
ellenszolgáltatás nélkül végzik, ezért velük szemben társadalmi követelmény csak a feladat ellátásának
színvonala és minősége miatt támasztható.

Vezetőségünk mindent megtesz annak érdekében, hogy a működő egyesület tagjai között rátermett, a
feladatok iránt elkötelezett személyek legyenek, hogy ne csak a légyszám legyünk meg.
Megfelelő gondot fordítunk a tagjaink elméleti ismereteinek szinten tartására, ismeretek
felfrissítésére. Minden hónap utolsó vasárnapján tartunk összejövetelt annak érdekében, hogy a
következő havi szolgálatokat megtervezzük, tagjaink ismereteit frissítsük.
Az Országos Polgárőr Szövetség kötelezően előírta a polgárőrök részére a polgárőr törvény változásai
alapján az ismételt alapvizsga letételét. Jelenleg egyesületünk minden tagja megfelel az előírásoknak,
rendelkeznek alapvizsgával.
Örülünk neki, hogy a lakosaink belátják, hogy a közbiztonság csak úgy tartható fenn, illetve fokozható,
ha teszünk is érte valamit. Az év során több alkalommal kaptunk telefonon vagy a szolgálat ellátása
során olyan jelzéseket, információkat, bejelentéseket, amikre vagy fokozottan oda kellett figyelni, vagy
pedig valamely hatóság felé az információt továbbítani kellett.
Azonban ki kell hangsúlyozni, hogy a polgárőrség nem hatóság, és még csak hatósági jelleg sem
tulajdonítható tagjainak. Ez egy civil szerveződés, egy társadalmi szervezet, melynek tagjait ugyan azok
a jogok illetik meg, mint bármelyik állampolgárt.
A szolgálatban lévő polgárőr viszont olyan feladatokat ellátó személy, akit fokozott jogi védelem illeti
meg, mivel ebben az esetben „Közfeladatot ellátó személy”-nek minősül.
Egyesületünk 24 órás telefonügyeletet 8.760 órában, készenléti gépkocsizó ügyeletet 6.481 órában
látott el. Közterületi megelőző járőr szolgálatot 63.427 km-t megtéve végeztünk, 2.279 óra alatt. A
szolgálat szervezési rend alapján a Kamaraerdei őrs feladat ellátása 2.600 órában történt, ennek során
15.600 plusz kilométer tettünk meg polgárőr gépkocsikkal. 2010 évben új elemként bevezetésre került
posztos-motoros szolgálatot 2011 évben forrás hiány miatt megszüntettünk.
A kiadások jelentős részét a polgárőr autó fenntartása (üzemanyagköltség, casco, kötelező,
gépjárműadó, szervizelés stb.) jelentette. A polgárőrök és tisztségviselőik munkájukért munkabért,
tiszteletdíjat nem kaptak, tevékenységüket valamennyien ellenszolgáltatás nélkül végzik. A
közgyűlésen mind a beszámolót, mind a közhasznú jelentést beszámolóját elfogadta a tagság.
A 33 %-kal csökkentett önkormányzati támogatás ellenére 2011-es évben is elvégeztük azokat az alap
feladatokat, amikre vállalkoztunk. A 2010. évben rendőrséggel elvégzett többlet feladatok ellátása
miatt igényelt három millió forint nem lett érdemben elbírálva, megtérítve, így tulajdonképpen a
polgárőrségünknek nyújtott támogatás terhére történtek a szolgálati feladatok elvégzésének a
finanszírozása.
Egyesületünk gazdálkodásában 2011. évben is az Önkormányzat által biztosított működési támogatás
volt az, amely megalapozta a tevékenységünk végzéséhez szükséges anyagi feltételeket.
Az önkormányzat által nyújtott anyagi támogatás teljes összegével számla másolatokat mellékelve,
határidőben elszámolt egyesületünk.
A törvényi kötelezettségünknek eleget téve letétbe helyeztük az Országos Bírósági Hivatalnál a 2011.
évi közhasznúsági jelentésünket a szükséges mellékletekkel (szöveges beszámoló az
alaptevékenységről, számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített
beszámolója, ennek mérlege, valamint eredmény levezetése, ehhez szükséges szöveges magyarázatok
és számszaki kimutatások).
Az egyesület 2011. évben az OPSZ és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), valamint az Önkormányzat
felé a 2011. évről szóló bevallási kötelezettségeinek eleget tett. A KSH felé az adatszolgáltatási
kötelezettségét teljesítette.
Az Egyesület gazdasági tevékenységét, könyvvezetését, a könyvelés módja: Egyszeres könyvvitel –
Napló főkönyv.

Voltak olyan szolgálat-teljesítési alkalmak, amikor az egyesület tulajdonában levő gépkocsik nem
voltak „hadra fogható” állapotban, illetve volt olyan, amikor egyidejűleg több járművel kellett
szolgálatot ellátni. Ilyenkor a tagok a saját járműveikkel járták a település utcáit, határát.
Az egyesület jó kapcsolatot ápol a Rendőrséggel, a Budaörsi Rendőrkapitánysággal, megújított
együttműködési megállapodást kötött a 2006. évi LII. törvény, 2011. évi módosításának életbelépését
követően.
Ez az együttműködési megállapodás jelenleg is életben van. A Budaörsi Rendőrkapitányság az
egyesület felé heti rendszerességgel megküldi a jelentések rövidített változatát, így folyamatosan
tájékoztat bennünket a térségünkben történt jogsértésekről, bűncselekményekről.
Állandó kapcsolatot tart egyesületünk a körzeti megbízottakkal. Egymás munkáját segítve és
támogatva végezzük a feladatainkat. Köztünk az információ-áramlás biztosított. Észleléseinkről őket
tájékoztatjuk, és ők is ellátnak bennünket olyan információval, amelyek a részünkre is hozzáférhető, és
feladatink elvégzését segíti.
Az egyesület az Önkormányzat Képviselő-testülete által kért feladatok ellátását minden esetben
végrehajtotta.
A 2012. február 01-én életbe lépő új Polgárőr törvény, már a Polgárőrség részére is felhatalmazást ad a
térfigyelő berendezés által rögzített felvételek ellenőrzésére, figyelésére.
Tagépítés szempontjából várjuk tagjaink közé azokat a jelentkezőket, akik úgy gondolják, hogy a
település biztonsága, rendje nekik is számít valamit és ezért nem csak beszélni, hanem tenni is akarnak
érte.
Egyesületünk tervei között elsődlegesen az egy település – egy polgárőrség megerősítése, a közterületi
rend, a közbiztonság fokozása, szinten tartása szerepel.
Végezetül köszönetemet fejezem ki az egyesület tagságának a 2011. évben végzett tevékenységéért,
végzett munkájáért.

Budaörs, 2012. március 31.
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