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Csabaszabadiért polgárőr Egyesület 2017.május 13-i 

közgyűlésének határozatai        

 

 

 

 

1/2017.(V.013.) CSPE határozat                                    11 igen 0 nem 0 tartózkodás 

A Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 2017. május 13-i közgyűlése jegyzőkönyvvezetőnek 

Kesjárné Erős Erzsébetet megválasztja.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  elnök 

 

 

2/2017.(V.013.) CSPE határozat                                    11 igen 0 nem 0 tartózkodás 

A Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 2017. május 13-i Közgyűlése jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Zsibrita Csabát megválasztja.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  elnök 

 

 

3/2017.(V.013.) CSPE határozat                                    11 igen 0 nem 0 tartózkodás 

A Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 2017. május 13-i Közgyűlése jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Kósa Andrást megválasztja.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  elnök 

 

 

4/2017.(V.013.) CSPE határozat                                    11 igen 0 nem 0 tartózkodás 

A Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Közgyűlése a 2017. -i ülésének napirendi pontjait az 

alábbiak szerint fogadja el: 

 

                 Napirendi pontok: 

• Beszámoló a 2016. évi munkáról 

• Pénzügyi beszámoló 2016.évről 

• Közhasznúsági jelentés elfogadása 

• 2017.évi költségvetés elfogadása 

• 2017.évi munkaterv elfogadása 

• Bejelentések 

• Leltár 

• Pályázatokon részvétel, támogatás kérés 

• Rendezvényterv 

• Polgárőr község pályázat 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kesjár Mátyás elnök 
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5/2017.(V.013.) CSPE határozat                                    11 igen 0 nem 0 tartózkodás 

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Közgyűlése a 2016. évi munkáról szóló beszámolót az 

alábbiak szerint fogadja el: 

 

A Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület  

beszámolója a 2016. évi munkáról 

 

Az egyesületünk 2016. évben is igyekezett a törvényi előírásoknak megfelelően magas 

színvonalon végezni a polgárőri feladatokat, bár az egyesület működésében zavart és 

bizonytalanságot jelentett a Békés Megyei Polgárőrök Szövetségével – rajtunk kívül álló okok 

miatti - rendezetlen kapcsolat.  

Ebben az évben jelentősen csökkent az Országos Polgárőr Szövetségtől kapott támogatás, 

érezzük a Békés Megyei Polgárőrök Szövetségéhez való kötelező tartozás hátrányait. 

Egyesületünk – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – a pályázati lehetőségeket is 

kihasználta így a működéshez és programjához – Kistelepülésen a biztonságért program – 

jelentős támogatást kaptunk az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Nemzeti 

Együttműködési Alaptól. Természetesen tevékenységünket nagyban segítette az 

együttműködő partnerekkel történő együttműködés, köztük a rendőrséggel, a 

katasztrófavédelemmel, a magyar postával, a helyi települési önkormányzattal, a helyi szlovák 

önkormányzattal, és a Csabaszabadiért Egyesülettel, ezen kívül feladatellátási megállapodást 

kötöttünk Csabaszabadi Község Önkormányzatával. Békés megyében nemcsak a polgárőr 

egyesületekkel törekszünk együttműködésre, de kölcsönös együttműködés van több megyei 

civil szervezettel is. Az együttműködésekben vállalt feladatokat egyesületünk teljesítette.  

A Békés Megyei Polgárőrök Szövetségével a kapcsolat nem megfelelő, egyedül csak Tomán 

Zoltán elnökségi tag – korlátozott lehetőségeivel – tart kapcsolatot az egyesülettel. A Békés 

Megyei Polgárőrök Szövetsége megkereséseinkre vagy nem válaszol, vagy nem ad érdemi 

választ, a kapcsolatok rendezése érdekében álláspontunk szerint semmit nem tesz. 

 

Az egyesületünk közhasznú jogállású egyesület, alapszabálya – 2015. év óta - megfelel az új 

PTK előírásainak is. Egyesületünk alapszabályát 2016. évben is módosította, melyet a 

Törvényszék elfogadott. 

 

Egyesületünk létszáma:     21 fő./ 21 fő rendelkezik új igazolvánnyal  

Ebből: ifjú polgárőr:       1 fő 

 

Technikai eszközök:       

• 1db Szuzuki Vitara frsz: GPT 272   

Készenléti Rendőrség tulajdona, üzemben tartó az egyesületünk. 

• 2 db elektromos kerékpár: az egyesület tulajdona 

• 1 db kerékpár: BMPSZ által adott kerékpár 

• 3 db kerékpár: egyesület tulajdona KRESZ-parkhoz 

• 1 db motorola adó – vevő készülék Egyesület tulajdona 

• 1 db 5 x 8 m-es pavilon 

• 10 db sörpad garnitúra. 

• 1 db erősítő 

 

Egyesületünk a www.zrnko-magocska.hu weblapon érhető el, az adatainkat ott hozzuk 

nyilvánosságra. 

http://www.zrnko-magocska.hu/
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A Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület tagja az Országos Polgárőr Szövetségnek, a Békés 

Megyei Polgárőrök Szövetségének, és a Viharsarki Polgárőr Egyesületek Területi 

Szövetségének.  

 

 

A végzett munka részletezése: 

 

- Elszámoltunk a 2015.évi támogatásokkal az OPSZ, a NEA, A Csabaszabadi Községi 

Önkormányzat és a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat felé 

- Egyesületünk 2015-évi tevékenységéről elküldtük a beszámolókat az OPSZ-nek, a 

BMPSZ-nek a Békéscsabai Rendőrkapitányságnak, a Csabaszabadi Községi 

Önkormányzatnak és a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzatnak 

- Egyesületünk tagja részt vett a Vezinfó Kft civil szervezeteket érintő továbbképzésén 

- 2016. I. félében az iskolás gyerekeket polgárőr kísérte a békéscsabai iskolában, és 

vissza. Az útiköltséget a települési önkormányzat fizeti. 

- Február 6-án a Polgárőrség Kötegyán egyesülettel közös szervezésben megrendeztük a 

szakmai napot. 

- Pályáztunk a NEA-hoz működésre, és a szakmai napra 

- A Csabaszabadiért Egyesület és a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat által 

szervezett húsvéti játszóház keretében átvizsgáltuk a kerékpárokat, és ügyességi 

pályán gyakorolhattak a gyerekek 

- Megtartottuk a közgyűlésünket, a 2015-ös beszámoló elküldésre került az OBH-hoz 

- Mindkét napon biztosítottuk a Békéscsaba – Arad – Békéscsaba Szupermatont a 

településen 

- A BMPSZ közgyűlésén egyesületünk képviseltette magát 

- A Békéscsabai Rendőrkapitányság területén működő polgárőr egyesületek részére az 

idén is megrendezésre került a Békéscsabai Rendőrkapitányság és a Városi Baleset-

megelőzési Bizottság szervezésében a felmenő rendszerű polgárőr 

közlekedésrendészeti verseny. A Békéscsabán megtartott versenyen egyesületünk 4 

fős csapata (Kesjárné Erős Erzsébet, Kulcsár Tibor, Rolán Miklós és Kesjár Mátyás) is 

részt vett. Rolán Miklós első, Kesjár Mátyás 4. helyezést ért el.  

- A rendőrségi kérése napi szolgálatokat tartottunk a települési önkormányzattal 

közösen 

- A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat és a Csabaszabadiért Egyesület által 

szervezett gyermeknap – Tanyai tanítók emlékfal avatás rendezvényt biztosítottuk 

- Részt vettünk az Országos Polgárőr Napon Sopronban, és az Ecsegfalván rendezett 

   megyei polgárőr napon 

- A Csabaszabadiért Egyesület és a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat által 

szervezett Almanapot biztosítottuk 

- Kesjár Mátyás részt vett a BMPSZ 3 napos továbbképzésén Békés-Dánfokon 

- Negyedik alkalommal került megrendezésre az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és 

a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával a Kistelepülésen a biztonságért 

program. 
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- Egyesületünk is meghívást kapott a Békéscsabai Rendőrkapitányság fórumára 

- Kibővített elnökségi ülést tartottunk, melyre meghívtuk a BMPSZ elnökségét is 

- Egyesületünk elnöke részt vett a Békéscsabai Rendőrkapitány által tartott fórumon 

- Részt vettünk kortárs segítőkkel a Békés Megyei Rendőr-Főkapitányság Bűnügyi 

Igazgatóság Bűnügyi Osztálya által szervezett időskorúak kortárs képzésén 

- Adventi gyertyagyújtás biztosítása 4 hétvégi alkalommal 

- Karácsonyi játszóház, nemzetiségi nap program biztosítása 

- Minden héten 2 tag 4-4 órás szolgálatot tart 

- Szerda esténként fogadóórát tartunk egyesületünk székhelyén 

- 24 órás telefonos ügyeletet tartunk, egyesületünk ügyeleti száma bármikor hívható 

- A személygépkocsi a nap 24 órájában elérhető 

- SZEM mozgalom keretében figyeljük a mozgópostát a településen 

- Az idei évben létszámunk nem változott. 

 

Egyesületünk taglétszámának statisztikája:  

Életkor szerinti megoszlás:                                                    

• 18 év alatt:         1fő (ifjú polgárőr) 

• 20 – 30 év:         3fő 

• 31 – 40 év:         5fő 

• 41 – 50 év:         5fő 

• 51 – 60 év:         4fő 

• 61 – 70 év:         1fő 

• 71 év felett:        2fő 

            Átlagéletkor:    47 év 

 

Polgárőr tagság kelte: 

• 1997: 3 fő (19 év) 

• 1999: 4 fő (17 év) 

• 2001: 1 fő (15 év) 

• 2007: 1 fő (9 év) 

• 2008: 4 fő (8 év) 

• 2011: 1 fő (5 év) 

• 2012: 2fő (4 év) 

• 2013: 2 fő (3 év) 

• 2015: 3 fő (1 év) 

 

  Szolgálat ellátások: 

 

A Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 2016. évben a következő szolgálatokat látta el: 

 

 Rendőrséggel közös szolgálat ellátása: 
Eset:        25 alkalom  

Rendőri létszám:      52 fő 

Polgárőr létszám:      56 fő 

Óra:                 416 óra 
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 Polgárőrség önálló szolgálat ellátása: 
Eset:        172 alkalom  

Polgárőr létszám:      390 fő 

Óra:                 1964 óra 

 

 Önállóan vállalt polgárőr diszpécser szolgálat: 
Eset:        366 alkalom  

Polgárőr létszám:      366 fő 

Óra:                 8784 óra 

 

 19/24. közbiztonsági program szolgálat ellátása 
Eset:         82 alkalom  

Polgárőr létszám:     158 fő 

Óra:       644 óra 

 

 Ügyfélfogadás: 
Eset:        52 alkalom  

Polgárőr létszám:     104 fő 

Óra:       208 óra 

 

 Postajáratok kezelésének biztosítása 
Eset:       244 alkalom  

Polgárőr létszám:     244 fő 

Óra:         61 óra 

 

 Kézbesítők biztosítása 
Eset:       244 alkalom  

Polgárőr létszám:     244 fő 

Óra:       122 óra 

 

 SZEM mozgalom: (tájékoztató adat) 
 Eset:         366 alkalommal 

 Létszám: (3fő/nap)     1098 fő 

 Óra: (4 óra/nap)     4 392 óra 

 

 Rendezvények, egyéb alkalmak biztosítása: 

 

Az egyesületünk tagjai a következő rendezvények, illetve egyéb alkalmak biztosításában 

vettek részt az előbbiekben közölt időtartamon belül: 

Kulturális rendezvények biztosításában                  11  alkalommal    44 fővel       276 órában. 

Baleset megelőzési akcióban     11 esetben            22 fővel       88 órában. 

Bűnügyi feladatokban való részvétel      6  esetben        12 fővel      48 órában. 

Bűnmegelőzési feladat végzésében       5  alkalommal    10 fővel       40 órában. 

Posta biztosítási feladatok ellátásban            250 esetben          250 fővel       183 órában 

Külterületen élők biztonsága érdekében:  esetben fővel órában 

 

Kistelepülésen a biztonságért program értékelése 
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Szeptember 17-én a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület szervezésében továbbá az Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelő és a Nemzeti Együttműködési Alap főtámogatásával idén 4. 

alkalommal került megrendezésre a Kistelepülésen a biztonságért szakmai nap. 

 Kesjár Mátyás a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület elnöke köszöntötte a rendezvény 

résztvevőit, majd azt a rendezvény fővédnökei nevében Szeverényi Attiláné Csabaszabadi 

község polgármestere nyitotta meg.  

Ezt követően Dr. Polyák Zsolt r. dandártábornok, Békés megye rendőrfőkapitánya köszönte 

meg a kistelepülések biztonsága érdekében dolgozók munkáját. A biztonság érzet javítását 

szolgálják a rendőrség által a kistelepülésekre kidolgozott lakossági információs pontok. 

Véleménye szerint a mostani rendezvény is hasonló célokat szolgál, ezért is fontosak és 

elismerésre méltók az ilyen rendezvények. 

Dr. Balogh Endre Róbert az Országos Polgárőr Szövetség igazgatási vezetője tolmácsolta Dr. 

Túrós András OPSZ elnök elismerését a rendező egyesület felé, hiszen felvállalják egy 

településén túlmutató program megszervezését. Továbbá – utalva a rendezvényen segítő ifjú 

polgárőrökre – jó példának tartja az utánpótlás nevelést a polgárőr egyesületben. 

Ezt követően a Szeverényi Attiláné Csabaszabadi község polgármestere, Tímár József 

Polgárőrség Kötegyán elnöke és Kesjár Mátyás a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület elnöke 

adta át a Kistelepülésen a Biztonságért díjakat. 

Dr. Polyák Zsolt r. dandártábornok, Békés megye rendőr-főkapitánya, és Kapásné Jakab 

Ágnes a Magyar Posta Zrt. biztonságszervezési munkatársa a Polgárősrég Kötegyán és a 

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület által adott Kistelepülésen a biztonságért díjat vette át. 

Hajdú Imre, és Bujdosod Mihály kötegyáni polgárőrök a Polgárőrség Kötegyán egyesület 

elismerését, míg Gál János r. főtörzszászlós az Újkígyósi Kmb Iroda vezetője, Zsibrita Csaba 

Csabaszabadi község falugondnoka, helyi polgárőr, és Kesjárné Erős Erzsébet a 

Csabaszabadiért Egyesület elnöke, helyi polgárőr a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 

Kistelepülésen a biztonságért díjat vette át. 

Az elismerések átadását követően fórum keretében előadások hangzottak el. Bátkay Miklós 

Békés Megyei Rendőrfőkapitányság részéről mutatta be a kistelepülésekre kidolgozott, és 

rendszeresített információs pontok működését, Dr. Bede Sándor Békéscsabai Városi 

Rendőrkapitányság vezetője az OPSZ nagyvárosi bűnmegelőzési programjáról tartott 

előadást, illetve ennek keretében a programnak a kistelepülésekre vonatkozó kedvező hatásait 

is bemutatta. Medgyesi István a Békéscsabai Városi Rendőrkapitányság részéről 

bűnmegelőzésről és balesetmegelőzésről, Süli Zsolt a békéscsabai Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség vezetője a katasztrófavédelmi kirendeltség és a kistelepülések 

együttműködéséről tartott előadást. Kapásné Jakab Ágnes a Magyar Posta Zrt. részéről a 

kistelepülések postabiztonságáról, a Posta és a polgárőrség kapcsolatáról adott tájékoztatást. 

A fórum Tímár József Polgárőrség Kötegyán elnökének az előadásával folytatódott, aki a 

határmenti együttműködésről szólt, és ehhez kapcsolódott Komlóssi Róbert a romániai 

Nagyzerind település alpolgármestere, aki romániai részről értékelte az együttműködést. 

Óvári Attila a békéscsabai Jamina Polgárőr Egyesület tagja bemutatta egyesületük munkáját, 

külön kitérve a külterületi tanyástérségben folyó munkáról, Dézsi Gábor a Gerlai Polgárőr 

Egyesület elnöke előadásának apropóját az adta, hogy egyesülete pályázatokból tartja fenn 

magát. Fodor Marianna a K&H Bank részéről a Csabaszabadiban működő civil szervezeteken 

keresztül mutatta be a bank szolgáltatásait. A Fórumot Kesjár Mátyás előadása zárta, aki 

bemutatta a Csabaszabadi Polgárőr Egyesület mobil KRESZ parkját, egyben reményét felezte 

ki, hogy a KRESZ parkkal meghívásoknak is eleget fognak tudni tenni. 

A szakmai nap során több kapcsolódó program volt, így a Békéscsabai Rendőrkapitányság 

részéről bűnmegelőzési, balesetmegelőzési programok, totók, a katasztrófavédelem részéről 
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egy tűzoltóautóval ismerkedhettek az érdeklődők, kipróbálásra került a mobil KRESZ park, és 

az óriás kirakónál környezetvédelmi kérdésekre kellett helyes válaszokat adni. Ezenfelül volt 

arcfestés, íjászat, íjcsata, és a legkisebbeknek trambulin. 

A rendezvény végén a közeli Beliczey kastélyba látogattak el az érdeklődők 

Oktatás: 
 

Február 6-került sor Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület szervezésében a Kistelepülésen a 

biztonságért szakmai nap megtartására, melyre a megye 9 településről érkeztek résztvevők, és 

amelynek levezetője Kesjár Daniella a Csabaszabadiért Egyesület ifjúpolgárőre volt. A 

szakmai programot Szeverényi Attiláné Csabaszabadi község polgármestere nyitotta, meg. 

A rendezvény programját a szervezők a polgárőrséget az elmúlt évben érintő jogszabályi 

változásokból állították össze. Ennek keretében Dr. Balog Endre Róbert az Országos Polgárőr 

Szövetség igazgatási vezetője a polgárőr törvény módosulásából, az OPSZ honlapjának 

használatából, Tomán Zoltán a Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége elnökségi tagja a 

polgárőr törvény és a megyei szövetség alapszabály módosulásából, Kesjárné Erős Erzsébet a 

gazdálkodást, az egyesületek működését érintő változásokról tartott előadást. 

Ez követően Tímár József Polgárőrség Kötegyán elnöke a határőrizeti feladatokban 

részvételről, és a fiatalok részére szervezett programok hasznosságáról tartott előadást, Kesjár 

Mátyás a Polgárőrség Csabaszabadi elnöke a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 2015. évi 

munkáját, eredményét mutatta be. A szakmai nap rövid fórummal zárult. 

A helyi oktatáson kívül részt veszünk egyéb az egyesületek működésével kapcsolatos 

oktatásokon, továbbképzéseken is. 

Az egyesület szolgálati autó, elektromos kerékpárok, kerékpár üzemelésével 

kapcsolatos tapasztalatok 

- Gépkocsival kapcsolatos adatok: 
 

Egyesületünk 2015. június 10-én Budapesten a Készenléti Rendőrségnél vehette át a GPT 272 

forgalmi rendszámú Suzuki Vitara személygépkocsit a szolgálati feladatok ellátásához. 

 

Az üzemeltetésre kapott személyautó a szolgálat ellátása során a külterületen lévő tanyás 

térségek megközelítését teszi lehetővé, és elérhetővé a településen. A kapott gépkocsi 

használatáról kedvező tapasztalataink vannak. A terepjáró személygépkocsival a sáros 

nehezen megközelíthető tanyákra 2016. évben mentőst, orvost vittünk ki a beteg idős 

emberekhez, vagy élelmiszert a sár fogságába rekedt idős embereknek. 

 

A használatról a következő információkat közlöm: 

 

A gépkocsi műszaki vizsgáztatását 2016. évben elvégeztük, a biztosítási díjak rendezettek, a 

gépkocsira casco biztosítást kötöttünk. 

Üzemidő 2016. évben:       289 óra  

Gépkocsival megtett km:    2 689 km  

Gépkocsi ügyelet:    8 784 óra  

Gépkocsit eddig a menetlevelek alapján 5 fő polgárőr vezette 
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Gépkocsivezetésre az egyesület valamennyi érvényes jogosítvánnyal rendelkező 

polgárőre engedélyt kapott. 

 

• Elektromos kerékpárok: 
Egyesületünk a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatán – 2015. évben - nyert lehetőséget 

arra, hogy 2 db elektromos kerékpárt vásárolhasson. A kerékpárokkal kapcsolatos 

információkat a következők szerint adom meg: 

 

Eddig 7 polgárőr vezette. 

 

• Kerékpár: 
Az egyesületünk a Békés Megyei Polgárőrök Szövetségétől 2015. november 25-én kapott 1 

db kerékpárt. A kerékpárral kapcsolatos információt a következők szerint adom meg: 

 Eddig 3 fő vezette.    

2017. évi tervezett feladatok: 

 

Egyesületünk életében jelentős változás következett be azáltal, hogy a polgárőri törvény 

módosítása kötelezővé tette a megyei szövetségi tagságot, amit egyébként az egyesületünk 

2011. évi megalakulása óta el akart érni. E megyei tagságtól elsősorban az egyenlő 

bánásmódot vártuk, és azt reméltük, hogy a polgárőri tevékenységünk színvonala nem fog 

csökkenni, és a megyei szövetség nem fogja az egyesületünket ellehetetleníteni. (Ez utóbbi 

mondatot, és az aggodalmat a tagfelvételt követően tapasztaltak alapján vagyok kénytelen 

leírni.) Mindezek ellenére az egyesületünk igyekszik mindent elkövetni, hogy az 

együttműködés minél jobb legyen a megyei szövetséggel, - eddig minden meghívásuknak 

eleget tettünk - és bízunk abban, hogy előbb- utóbb ezt a szándékot és törekvést látjuk a 

megyei szövetség részéről is. 

 

Magunk részéről kezdeményeztünk egy megbeszélést, melyre a megyei szövetség képviselője 

nem jött el, nem is mentette ki magát, és más időpontot sem kért, csupán a megyei szövetség 

felügyelő bizottsága jelentkezett be egyesületünkhöz törvényességi ellenőrzést tartani.  

 

A megyei szövetséggel együttműködve szeretnénk az eddigi programjainkat tovább 

vinni, melyeket a következők szerint részletezek: 

Cél: az együttműködés, a polgárőri tevékenység eddigi magas színvonalú továbbvitele. 

 

Szakmai programok: Csabaszabadin kerülnek megrendezésre, az egyesület szervezésében. 

 

 Kistelepülésen a biztonságért program: 

Ezt a programot már három éve sikeresen hajtjuk végre, a programot a 

kistelepülésen működő polgárőr egyesületek és egyéb szervezetek részére 

szervezzük a jobb biztonság elérése érdekében. További cél a polgárőri munka 

népszerűsítése mellett egy szakmai fórum megteremtése azok számára, akik a 

kistelepüléseken a biztonság érdekében végzik munkájukat. Örülnénk, ha 

ehhez a megyei szövetség is csatlakozna. 
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A program két részből áll: 

I. negyedévben (február 11.): szakmai továbbképzés – oktatás, felkészülés az 

egyesületek határidős 2017. évi feladataira. 

 Szeptember 23.: Szakmai nap Kistelepülésen a biztonságért. Az együttműködő 

  partnerekkel együtt a polgárőri tevékenység népszerűsítése. 

 Kistelepülésen a biztonságért emlékérem elismerés. (A díjat az egyesületünk 

   alapította, és a szeptemberi programunk keretében történik az átadása.) 

 

250 x 100 as programban részvétel (Egyesületünk már 2014. évben is szeretett volna 

bekapcsolódni ebben a programba, bízunk benne, hogy 2017. évben ez sikerül. 

Mobil KRESZ parkunk alkalmas arra, hogy nemcsak Csabaszabadi, de más 

településre is kiajánljuk. 

 

Állandó programok: 

Járőr szolgálatok: önállóan – rendőrséggel közösen, önkormányzattal 

együttműködve. 

SZEM mozgalom: Posta dolgozó, illetve a lakosság bevonásával. 

Ügyelet: 24 órás telefonos ügyelet. 

Gépkocsi ügyelet: 24 órás ügyelet. 

Ügyfél fogadás: szerda 18 – 20 óra között a székhelyen. 

Külterületek biztonsága: A pályázati munka alapján és az önkormányzattal kötött 

megaállapodás alapján. 

 

2017. évi ütemezett feladatok: 

 

február 11.:             szakmai nap – oktatás 

április:                     éves közgyűlés megtartása.  

május:                      Békéscsaba – Arad – Békéscsaba Szupermaratón biztosítása     

           Ifjúsági tűzoltó versenyen való részvétel                             

június:                      közlekedési versenyen részvétel 

             OPSZ napon részvétel 

július:                       Megyei polgárőr napon részvétel 

szeptember 23.:       V. Kistelepülésen a biztonságért program, és a  

           Kistelepülésen biztonságért díjak átadása. 

 

2017. évben kívánjuk előkészíteni, illetve kiadni a 20 éves polgárőri munka Csabaszabadin 

című kiadványunkat, mivel Csabaszabadin 1997. január 8-án alakult meg az első polgárőr 

egyesület, és ebből alkalomból a polgárőri tevékenységet egy kiadvány kiadással szeretnénk 

megköszönni. A kiadványt a Kistelepülésen a biztonságért program keretében kívánjuk 

bemutatni. 

 

Csabaszabadiért Egyesület és a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat biztosítandó 

rendezvényei: 

Január :                  Batyus újév köszöntő  

Május :                  Húsvéti játszóház 

Június :                     Gyermeknap – majális 

Augusztus:               Almanapok  

December :               Kisebbségek Napja –  

                                 Karácsonyi játszóház 
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           Adventi gyertyagyújtás 

Ezeken felül részt veszünk az egyéb hely- megyei és országos rendezvényeken, meghívás 

alapján. 

Határidő:  2017. május 13 

Felelős:  Kesjár Mátyás elnök 

 
6/2017.(V.013.) CSPE határozat                                    11 igen 0 nem 0 tartózkodás 

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Közgyűlése a 2016. évi pénzügyi beszámolót az alábbiak 

szerint fogadja el: 

 

 
           2016. évi költségvetés teljesítése 

  

        

    

eredeti ei. 

  

teljesítés 

        2015 évi pénzmaradvány 

 
156347 

  
156347 

Bevétel: 

       Tagdíj 

   

12000 

  

12000 

Kamat 

      

25 

Saját bevétel 

  

5000 

  

0 

Feladatellátás 

     

200000 

Pályázatok, támogatások 

 

1520000 

  

1242770 

 

NEA  1050000 

   

1050000 

 

 

BMPSZ 50000 

   

50000 

 

 

CSKÖ 50000 

   

50000 

 

 

CSSZÖ 70000 

   

70000 

 

 

BMPSZ 300000 

     

 

SZJA 1% 

   

22770 

 

        2016. évi bevétel 

  

1537000 

  
1454795 

        2016 évi összeg 

  
1693347 

  
1611142 

        Kiadás: 

       Üzemanyag 

  

123000 

  

76347 

Gj.karbantartás, javítás, vizsga 

 

60000 

  

58365 

Gj.biztosítás 

  

51000 

  

53256 

Irodaszer 

   

39500 

  

0 

Festékpatron 

  

48000 

  

24280 

Bankköltésg 

  

18000 

  

10022 

Nyomda 

   

25400 

   Pr (cikk, reklám,) 

  

104000 

  

95400 

Kiadvány 

   

120000 

  

60000 

Posta 

   

31500 

  

23635 

Kiküldetés 

  

49000 

  

45180 
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Telefon 

   

3500 

  

0 

Tagdíj 

   

5000 

  

2100 

Biztosítás 

   

9000 

  

9008 

Biztonsági felsz. 

  

80000 

  

73101 

Formaruha, póló 

  

76000 

  

0 

Pályázati díj 

  

2000 

  

2000 

Sátor 

   

120000 

  

103000 

Sörasztal 

   

240000 

  

264900 

Kerékpár 

   

120000 

  

78477 

Adó-vevő 

  

36000 

  

0 

Rendezvény 

  

250000 

  

256113 

Egyéb kiadás 

  

82447 

  

17637 

Könyvelési díj 

     

48000 

Újság 

      

1800 

Továbbképzés 

     

14986 

Nyomtató 

     

50000 

        2016 évi kiadás 

  
1693347 

  
1367607 

 

2016. évi pénzmaradvány: 243.535.-Ft 

Határidő: 2017.május 13. 

Felelős: Kesjár Mátyás elnök 

 

 

7/2017.(V.013.) CSPE határozat                                    11 igen 0 nem 0 tartózkodás 

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Közgyűlése  2016. évi mérlegét, eredmény levezetését és 

közhasznúsági mellékletét előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: 2017. május 13. 

Felelős: Kesjár Mátyás elnök 

 

 

8/2017.(V.013.) CSPE határozat                                    11 igen 0 nem 0 tartózkodás 

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Közgyűlése  2017. évi tervezett költségvetést az alábbiak 

szerint fogadja el: 

  

           2017. évi költségvetés 

  

       

     

eredeti ei 

 

 

2016 évi pénzmaradvány 

 
243535 

 

 

Tagdíj 

   

12000 

 

 

Saját bevétel 

  

405000 

 

  

CSKÖ F 200000 

   

  

CSSZÖ  200000 

   

  

Egyéb 5000 

   

 

Pályázatok, támogatások 

 

580000 

 

  

Ifjúsági 400000 
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BMÖ 30000 

   

  

BMPSZ 150000 

   

 

2017. évi tervezett bevétel 

 

997000 

 

 

2017 évi tervezett összeg 

 

1240535 

 

 

 

Üzemanyag 

  

123000 

 

 

Gj.karbantartás, javítás 

 

60000 

 

 

Gj.biztosítás 

  

53000 

 

 

Irodaszer 

   

20000 

 

 

Festékpatron 

  

20000 

 

 

Bankköltésg 

  

12000 

 

 

Nyomda 

   

10000 

 

 

Pr (cikk, reklám,) 

  

80000 

 

 

Kiadvány 

   

230000 

 

 

Posta 

   

10000 

 

 

Kiküldetés 

  

20000 

 

 

Tagdíj 

   

2100 

 

 

Biztosítás 

   

9000 

 

 

Biztonsági felsz. 

  

15000 

 

 

Versenyre ruha, matricázás 

 

150000 

 

 

Pályázati díj 

  

2000 

 

 

Rendezvény 

  

250000 

 

 

Könyvelési díj 

  

48000 

 

 

Egyéb kiadás 

  

50000 

 

 

Tartalék 

   

76435 

  
 2017 évi kiadás 

  

1240535 

 Határidő: folyamatos.  

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

9/2017.(V.013.) CSPE határozat                                    11 igen 0 nem 0 tartózkodás 

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Közgyűlése a 2016. évi munkatervét az alábbiak szerint 

fogadja el: 

Közgyűlés 
2017. április hó  

Napirendi pontok: 
1. Beszámoló a 2016. évi munkáról 

2. Pénzügyi beszámoló 2016.évről 

3. Közhasznúsági jelentés elfogadása 

4. 2017.évi költségvetés elfogadása 

5. 2017.évi munkaterv elfogadása 

6. Bejelentések 
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Elnökségi ülések 
2017.március hó: 

Napirendi pontok: 

•  Beszámoló az előző ülés óta végzett munkáról 

• Bejelentések. 

 

2017. május hó: 

Napirendi pontok: 

•  Közgyűlés előkészítése 

• Bejelentések 

Bejelentések 

 

2017. július hó: 

Napirendi pontok: 

• Beszámoló az előző ülés óta végzett munkáról 

• Kistelepülésen a biztonságért program előkészítése. 

• Bejelentések. 

 

2017. november hó: 

Napirendi pontok: 
1. Beszámoló az előző ülés óta végzett munkáról 

2. Téli feladatok. 

3. Bejelentések. 
Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kesjár Mátyás elnök 
 

 

10/2017.(V.013.) CSPE határozat                                    11 igen 0 nem 0 tartózkodás 

A Csabaszabadiért  Polgárőr Egyesület Közgyűlése az egyesület leltárát az alábbiak szerint 

fogadja el:  

 

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület leltára  

 
Ssz. Darab Eszköz megnevezése Beszerzés 

éve 

Megjegyzés - tulajdonos 

 

1 1 Samsung nyomtató – fénymásoló gép 2006 CSE-től átvéve:2012 

2 3 Polgárőrség felirat 2006 CSE-től átvéve:2012 

3 1 Fényhíd 2010 CSE-től átvéve:2012 

4 4 Egyéb veszélyt jelző tábla 2010 CSE-től átvéve:2012 

5 4 Jelzőőrt jelző tábla 2010 CSE-től átvéve:2012 

6 4 Jelzőőr tárcsa 2010 CSE-től átvéve:2012 

7 1 OPSZ matrica 2011 CSE-től átvéve:2012 

8 1 Kensington SP 15.6”hordtáska 2011 CSE-től átvéve:2012 

9 1 Samsung NB N210 10.1” 1 250W7 2011 CSE-től átvéve:2012 

10 1 +3630240-7701 ügyeleti telefonszám 2010 CSE-től átvéve:2012 

11 10 Közlekedési bója 2013 CSPE 

12 1 Hangfal 2014 CSPE 
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13 1 Suzuki Vitara 2015 Készenléti rendőrség 

14 2 Elektromos kerékpár 2015 CSPE 

15 1 Adó-vevő 2015 CSPE 

16 1 Sárga villogó 2015 CSPE 

17 1 Kerékpár 2015 BMPSZ 

18 10 Sörasztal + pad 2016 CSPE 

19 3 Kerékpár 2016 CSPE 

20 1 Party sátor 2016 CSPE 

21 1 Canon nyomtató 2016 CSPE 

 

Határidő:  2017.május 13. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

11/2017.(V.013.) CSPE határozat                                    11 igen 0 nem 0 tartózkodás 

A Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Közgyűlése felhatalmazza az elnököt, és az elnökséget, 

hogy kísérje figyelemmel a pályázati kiírásokat és az egyesület nevében pályázatokat adjon 

be, illetve a megnyert pályázatok végrehajtásával kapcsolatban intézkedjen. 

Határidő:    folyamatos 

Felelős:       elnök, elnökség 

 

 

12/2017.(V.013.) CSPE határozat                                    11 igen 0 nem 0 tartózkodás 

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület  Közgyűlése a 2017. évi rendezvénytervét az alábbiak 

szerint fogadja el: 

 

Kiemelt szolgálatok, programok: 
Február 11::                                  Szakmai Nap 

Április 8:                                      Megyefutás 

Május 21.-22:                               Békéscsaba – Arad - Békéscsaba Szupermaton 

Szeptember 23:                            Kistelepülésen a biztonságért 

Június :                                         Közlekedési verseny 

Június:                                          Országos Polgárőr Nap 

Július :                                          Megyei Polgárőr Nap 

 

Csabaszabadiért Egyesület és a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat biztosítandó 

rendezvényei: 

Január 9 :                                        Batyus újév köszöntő  

Február 12:                                     Farsangi Játszóház 

Április 13:                                      Húsvéti játszóház 

Június 10:                                       Gyermeknap – majális 

Augusztus 11-12:                           Almanapok  

December:                                      Adventi gyertyagyújtások 

December 17:                                 Kisebbségek Napja –  

                                                       Karácsonyi játszóház 

 

Ezeken felül részt veszünk az egyéb helyi- megyei és országos rendezvényeken, meghívás 

alapján. 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:    elnökség 
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13/2017.(V.013.) CSPE határozat                                    11 igen 0 nem 0 tartózkodás 

A Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Közgyűlése úgy dönt, hogy közösen nyújt be 

pályázatot Csabaszabadi Község Önkormányzatával az Országos Polgárőr Szövetség által 

kiírt Polgárőr község pályázatra. 

A közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy erről Csabaszabadi Község Önkormányzatát 

értesítse, és a pályázatot az egyesület nevében írja alá. 

Határidő:    2017. május 31. 

Felelős:       elnök 

 


