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Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 2019. április 12-i 

közgyűlésének határozatai 
 

 

 

 

 

1/2019.(IV.12.) CSPE határozat             8 igen 0 nem 0 tartózkodás 

A Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 2019. április 12-i közgyűlése jegyzőkönyvvezetőnek 

Kesjárné Erős Erzsébetet megválasztja.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  elnök 

 

 

2/2019.(IV.12.) CSPE határozat             8 igen 0 nem 0 tartózkodás 

A Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 2019. április 12-i Közgyűlése jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Kulcsár Tibornét megválasztja.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  elnök 

 

 

3/2019.(IV.12.) CSPE határozat             8 igen 0 nem 0 tartózkodás 

A Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 2019. április 12-i Közgyűlése jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Csicselyné Molnár Ritát megválasztja.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  elnök 

 

 

4/2019.(IV.12.) CSPE határozat             8 igen 0 nem 0 tartózkodás 
A Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Közgyűlése 2019. április 27-i ülésének napirendi pontjait az 

alábbiak szerint fogadja el: 

 

                 Napirendi pontok: 

1. Beszámoló a 2018. évi munkáról 

2. Pénzügyi beszámoló 2018. évről 

3. Közhasznúsági jelentés elfogadása 

4. 2019. évi költségvetés elfogadása 

5. 2019. évi munkaterv elfogadása 

6. Bejelentések 

• Leltár 

• Pályázatokon részvétel, támogatás kérés 

• Rendezvényterv 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kesjár Mátyás elnök 
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5/2019.(IV.12.) CSPE határozat             8 igen 0 nem 0 tartózkodás 

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Közgyűlése a 2018. évi munkáról szóló beszámolót az 

alábbiak szerint fogadja el: 

 

A Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület  

beszámolója a 2018. évi munkáról 

 

Az egyesületünk 2018. évben is igyekezett a törvényi előírásoknak megfelelően, magas 

színvonalon végezni a polgárőri feladatokat. 

A 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. Békés 

megyében nemcsak a polgárőr egyesületekkel törekszünk együttműködésre, de kölcsönös 

együttműködés van több megyei civil szervezettel is, ebben az évben határon túli programon 

(Szlovákia, Igló, Ifjú tűzoltóverseny) is részt vettünk. Az együttműködésekben vállalt 

feladatokat egyesületünk teljesítette.  

 

Általános adatok: 

 

Az egyesület neve:      Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 

Az egyesület rövidített neve:    Polgárőrség Csabaszabadi 

Az egyesület székhelye:                 5609 Csabaszabadi, Gerendási út 4. 

elérhetőség:     06 – 30 – 240 – 7701 

e-mail:                     csabaszabadiertpe@gmail.com  

 

Az egyesületünk közhasznú jogállású egyesület, alapszabálya – 2014. év óta - megfelel az új 

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

Törvényszék elfogadott. 2018. évben az egyesületünknél tisztújító közgyűlésre is sor került, 

így az egyesület vezetésére a következők jogosultak:  

 

Egyesület vezetője:      Kesjár Mátyás elnök 

Elérhetősége:      06 – 30 – 621 – 6632 

e-mail:                    matyas.kesjar@gmail.com  

Alelnök:       Csicselyné Molnár Rita 

Elérhetőség:     06 – 30 – 439 – 4732 

Alelnök:       Zsibrita Csaba  

Elérhetőség:     06 – 30 – 647 – 2638 

Egyesületünk létszáma:     26 fő./ 26 fő rendelkezik új igazolvánnyal  

Ebből ifjú polgárőr:       5 fő 

 

2018. évben 2 fő távozott az egyesületből, és 5 fő új taggal bővül – köztük 3 ifjú 

polgárőrrel. 

 

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 

mailto:csabaszabadiertpe@gmail.com
mailto:matyas.kesjar@gmail.com
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• 1 db motorola adó – vevő készülék egyesület tulajdona 

• 1 db 5 x 8 m-es pavilon 

• 10 db sörpad garnitúra. 

• 1db mobil KRESZ park 

• 1 db erősítő 

 

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

ott hozzuk nyilvánosságra. 

 

A Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület tagja az Országos Polgárőr Szövetségnek. 

Egyesületünk tagja a Békés Megyei Polgárőrök Szövetségének, és a Viharsarki Polgárőr 

Egyesületek Területi Szövetségének.  

 

Az egyesületünk által végzett munka részletezése: 

 

- Elszámoltunk a 2017.évi támogatásokkal az BMPSZ, a NEA, a Csabaszabadi Község 

Önkormányzata és a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat felé 

- Egyesületünk 2017-évi tevékenységéről elküldtük a beszámolókat az OPSZ-nek, a 

BMPSZ-nek, a Békéscsabai Rendőrkapitányságnak, a Csabaszabadi Község 

Önkormányzatának és a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzatnak 

- Február 3-án-került sor Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület szervezésében a 

Kistelepülésen a biztonságért szakmai nap megtartására, mely Békéscsaba – Arad 

Békéscsaba szupermaraton versenyre való felkészítését, az ifjútűzoltó csoport 

bemutatását és a közlekedési ismeretek jobb elsajátítását szolgálta. 

- A Csabaszabadiért Egyesület és a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat által 

szervezett húsvéti játszóház keretében ügyességi pályán gyakorolhattak a gyerekek. 

- Megtartottuk a tisztújító közgyűlésünket, majd az évi rendes közgyűlésünket, a 

személyi változások és a beszámoló elküldésre került az OBH-hoz 

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

településen 

- Május 25 – 28 között részt vettünk Szlovákiában megrendezésre került ifjú 

tűzoltóversenyen. A szervezésben és a lebonyolításban a Csabaszabadi Polgárőr 

Egyesületen kívül részt vett a Telekgerendási Polgárőr Egyesület is. A részvételt az 

egyesületünk szervezte, és a tolmácsolást is az egyesületünk látta el. 

- 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. Békéscsabán megtartott versenyen egyesületünk 4 fős 

csapata (Kesjárné Erős Erzsébet, Kulcsár Tibor, Zsibrita Csaba és Kesjár Mátyás) is 

részt vett és I. helyezést ért el. Egyéniben Kesjár Mátyás első, Kesjárné Erős Erzsébet 

harmadik, helyezést ért el.  

A megyei közlekedési versenyen a Békéscsabai körzet csapatában Kesjár Mátyás, 

Kesjárné Erős Erzsébet és Kulcsár Tibor versenyzett 

http://www.zrnko-magocska.hu/
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- A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat és a Csabaszabadiért Egyesület által 

szervezett gyermeknap rendezvényt biztosítottuk 

- Részt vettünk Kétegyházán rendezett megyei polgárőr napon 

- A Csabaszabadiért Egyesület és a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat által 

szervezett Almanapot biztosítottuk 

- Kesjár Mátyás és Kesjárné Erős Erzsébet részt vett a BMPSZ által szervezett 

továbbképzésen 

- Megrendezésre került 5. alkalommal a Kistelepülésen a biztonságért rendezvény. 

Ebben az évben is adományozásra kerültek a Kistelepülésen a biztonságért díjak 

melyeket Kutyik Margit r. hdgy., a Békéscsabai Tűzoltóparancsnokság és Kósa 

András vehetett át. 

- Egyesületünk részt vett a Békéscsabai Rendőrkapitányság fórumain. 

- Adventi gyertyagyújtásokat biztosítottunk. 

- Karácsonyi játszóház, nemzetiségi nap programot biztosítottuk. 

- Átlagosan 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. A személygépkocsinak a műszaki 

vizsgáztatása megtörtént, a téli időjárást megelőzően karbantartási munkákat 

végeztünk a gépkocsin annak érdekében, hogy a tanyás térségeket biztonsággal 

megtudjuk közelíteni. 

- SZEM mozgalom keretében figyeljük a mozgópostát a településen. 

- Az idei évben létszámunk 3 fő ifjú polgárőrrel gyarapodott. 2 polgárőr távozott az 

egyesülettől, és két új belépő polgárőrrel növekedett az egyesület létszáma. 

- Az egyesület működését elsősorban a Csabaszabadi Község Önkormányzata 

támogatása tette biztonságossá, a feladatokhoz a községi önkormányzat mellett a 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat nyújtott nagyobb támogatást. E feladatok 

megvalósításához használtuk fel a Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége által adott 

támogatást is. 

 

Egyesületünk taglétszámának statisztikája:  

Életkor szerinti megoszlás:                                                    

• 18 év alatt:         5 fő (ifjú polgárőr) 

• 18 – 30 év:         3 fő 

• 31 – 40 év:         3 fő 

• 41 – 50 év:         4 fő 

• 51 – 60 év:         5 fő 

• 61 – 70 év:         3 fő 

• 71 év felett:        3 fő 

            Átlagéletkor:    42,8 (45,5 év előző évi adat) 

 

Polgárőr tagság kelte: 

• 1997: 3 fő (21 év) 

• 1999: 4 fő (19 év) 
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• 2001: 1 fő (17 év) 

• 2007: 2 fő (11 év) 

• 2008: 3 fő (10 év) 

• 2011: 1 fő (7 év) 

• 2012: 1 fő (6 év) 

• 2013: 1 fő (5 év) 

• 2015: 3 fő (3 év) 

• 2017: 2 fő (1 év) 

• 2018: 5 fő új felvételesek 

 

  Szolgálat ellátások: 

 

A Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 2018. évben a következő szolgálatokat látta el: 

 

 Rendőrséggel közös szolgálat ellátása: 

Eset:        18 alkalom  

Rendőri létszám:      28 fő 

Polgárőr létszám:      32 fő 

Óra:                   224 óra 

 

 Polgárőrség önálló szolgálat ellátása: 

Eset:        140 alkalom  

Polgárőr létszám:      364 fő 

Óra:                    1598 óra 

 

 Önállóan vállalt polgárőr diszpécser szolgálat: 

Eset:        365 alkalom  

Polgárőr létszám:      365 fő 

Óra:                    8760 óra 

 

 19/24. közbiztonsági program szolgálat ellátása 

Eset:       57 alkalom  

Polgárőr létszám:     114 fő 

Óra:       456 óra 

 

 Ügyfélfogadás: 

Eset:        52 alkalom  

Polgárőr létszám:     104 fő 

Óra:       104 óra 

 

 Postajáratok kezelésének biztosítása 

Eset:       239 alkalom  

Polgárőr létszám:     239 fő 

Óra:        58 óra 

 

 Kézbesítők biztosítása 

Eset:       239 alkalom  

Polgárőr létszám:     239 fő 

Óra:       118 óra 
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 SZEM mozgalom: (tájékoztató adat) 

 Eset:         433 alkalommal 

 Létszám: (3fő/nap)     1269 fő 

 Óra: (4 óra/nap)                 5076 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       55 fővel           330 

órában 

Baleset megelőzési akcióban       9 esetben             18 fővel           72 

órában 

Bűnügyi feladatokban való részvétel      3  esetben           6 fővel          24 

órában 

Bűnmegelőzési feladat végzésében                           8  alkalommal       24 fővel         120 

órában 

Posta biztosítási feladatok ellátásban                      241 esetben            241 fővel          

178 órában 

Külterületen élők biztonsága érdekében:               53 esetben       1 fővel   318 órában 

 

Jó önkormányzati gyakorlat 

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége és az Országos Polgárőr Szövetség által 

kiírt legjobb önkormányzati gyakorlatok pályázatán az egyesületünk a Csabaszabadi 

községgel együtt pályázott és különdíjban részesült. Az országos lefedettségű pályázat kiírása 

az ifjúpolgárőrökké válás elősegítésére vonatkozott. A pályázatunk megtalálható a Települési 

Önkormányzatok Országos Szövetsége honlapján is. 

Kistelepülésen a biztonságért program értékelése 

 

Az immár hatodik alkalommal megtartásra kerülő program idén a település 25 éves 

évfordulós ünnepségsorozat részeként került megrendezésre. A rendezvényt Szeverényi 

Attiláné Csabaszabadi község polgármestere nyitotta meg, ezt követően a Csabaszabadiról 

szóló könyvet Harangozó Imre, a könyv szerkesztője, és Lévai Attila színművész mutatta be. 

A könyvbemutatót követően Kesjár Mátyás a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület elnöke 

megnyitotta az egyesület által szervezett Békéscsaba – Arad – Békéscsaba Szupermaraton 

polgárőri biztosításáról szóló képkiállítást. A rendezvényen már hagyomány, hogy a polgárőr 

egyesület Kistelepülésen a biztonságért díjat adományoz a településen e területen végzett 

kimagasló munka elismerésekét. 

Ebben az évben a Kistelepülésen a biztonságért díjban részesült: 

• Kósa András a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület tagja, korábbi alelnöke. 

• Kutyik Margit r. hdgy. a Békéscsabai Rendőrkapitányság munkatársa. 

• Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnkság. 

 

A szervezők a rendezvényen az ifjú polgárőrök és ifjú tűzoltók munkájára is számíthattak, 

hiszen Kesjár Daniella a rendezvény moderátora volt, Danczik Csilla, Csicsely Noémi és 
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Kesjár Ádám a kulturális programban léptek fel, Csapo Olivér – aki Telekgerendásról jött át – 

a főzésnél segédkeztek, és valamennyien segítettek a rendezvény lebonyolításában is. 

A rendezvényről a gyerek programok sem hiányozhattak, így a trambulin, az arcfestés a totók, 

a különféle játékok 

Ifjú tűzoltócsoport működtetése 

 

Május 26 – 28 között részt vettünk Szlovákiában, Iglón megrendezésre került az ifjú tűzoltók 

számára rendezett verseny, melyen Szlovákiából, Csehországból és Magyarországról érkezett 

csapatok vettek részt az. A szervezésben és a lebonyolításban a Csabaszabadi Polgárőr 

Egyesületen kívül részt vett a Telekgerendási Polgárőr Egyesület is. A részvételt az 

egyesületünk szervezte, és a Békés Megyei Önkormányzat támogatta, a tolmácsolást is az 

egyesületünk látta el. A rendezvény jó lehetőség a fiatalok bevonására az ifjúpolgárőri 

munkába. A versenyben szerzett kedvező tapasztalatok alapján tervezzük az ifjú 

tűzoltócsoport kialakítását, Csabaszabadihoz közeli települések bevonásával. 

Oktatás: 

 

A Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület ebben az évben is megrendezte a hagyományos téli 

polgárőr szakmai napját. Idén kiemelt hangsúlyt a rendezvények közlekedésbiztonságával 

foglalkozó előadások kaptak. A résztvevőket Tomán Zoltán, a Békés Megyei Polgárőrök 

Szövetsége szakmai alelnöke, járási koordinátor köszöntötte, majd Szeverényi Attiláné 

Csabaszabadi község polgármestere nyitotta meg a rendezvényt. A megnyitót követően az 

egyesületeket érintő feladatokról Kesjárné Erős Erzsébet a Csabaszabadiért Egyesület elnöke 

adott tájékoztatást. Tímár József a Polgárőrség Kötegyán elnöke ismertette, hogy ők hogyan 

biztosítják a rally versenyeket, majd Kesjár Mátyás a Polgárőség Csabaszabadi elnöke az 

általunk is biztosított Békéscsaba – Arad – Békéscsaba szupermaraton Csabaszabadi községen 

átvezető közlekedés biztosítási feladatokat mutatta be. 

Ezen előadásokat követően Kutyik Margit r. hdgy a Békéscsabai Rendőrkapitányságról 

ismertette a polgárőrök feladatait a közlekedés biztosításánál, majd Szabóné Csendes Ildikó a 

Békéscsabai Atlétikai Klub képviselője megköszönte a polgárőrök munkáját és kiemelte, 

hogy a versenyek biztonságának további javítása érdekében egyeztetések szükségesek. 

Az előadások sorát Tusjak Tamás a Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége szakmai alelnöke 

előadása zárta, aki az esetleges baleseteknél szükséges eljárásokról és a biztosítók felé történő 

jegyzőkönyvek kitöltéséről adott tájékoztatást. A szakmai nap fórummal zárult, melynek 

keretében a résztvevők kérdéseket tehettek fel az előadóknak. 

 

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. 
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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 élelmet, gyógyszert vittünk ki a beteg idős emberekhez, a 

sár fogságába rekedt idős embereknek. 

 

A használatról a következő információkat közlöm: 

 

A gépkocsi műszaki vizsgáztatását 2018. évben elvégeztük, továbbá karbantartási munkák 

elvégzésével felkészítettük a téli időszakra is, a biztosítási díjak rendezettek, a gépkocsira 

casco biztosítást kötöttünk. 

Üzemidő 2016. évben:       532 óra  

Üzemidő 2017. évben:       494,5 óra  

Üzemidő 2018. évben:       437,5 óra  

 

Gépkocsival megtett km 2016. évben : 2 918 km  

Gépkocsival megtett km 2017. évben : 4 082 km  

Gépkocsival megtett km 2018. évben : 3 119 km  

 

Gépkocsi ügyelet:                8 760 óra  

Gépkocsit eddig a menetlevelek alapján 5 fő polgárőr vezette 

 

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. 2018. évben is ezekkel a kerékpárokkal 

egészítettük ki a szolgálat ellátást. 

 

• Kerékpár: 

Az egyesületünk a Békés Megyei Polgárőrök Szövetségétől 2015. november 25-én 

kapott 1 db kerékpárt.  

 

 Médiában történő megjelenés: 

 

Az egyesületünk fontosnak tartja, hogy munkájáról tájékoztatás jelenjen meg ezért a 

médiában történő megjelenést a következők szerint biztosítottuk: 

 

• Helyi szinten: 

o www.zrnko-magocska.hu weblap 

 

• Regionális szinten: 

o Békés Megyei Hírlap 

o Beol.hu 

o Katasztrófavédelem.hu 

http://www.zrnko-magocska.hu/
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o Ludové noviny 

o Luno.hu 

o dobrovolnihasici.sk 

o snv.sk 

o behir.hu 

o Csabai Aktuális 

• Országos szinten: 

o Polgárőr Rádió 

o töosz.hu 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kesjár Mátyás elnök 

 

 

6/2019.(IV.12.) CSPE határozat             8 igen 0 nem 0 tartózkodás 

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Közgyűlése a 2018. évi pénzügyi beszámolót az alábbiak 

szerint fogadja el: 

 

             2018. évi költségvetési beszámoló   

         

     eredeti ei.   teljesítés 

         

 2017 évi pénzmaradvány  204840   204840 

 bevétel        

 Tagdíj    12000   12900 

 Saját bevétel   400000   400000 

 CSKÖ F 200000    200000  

 CSSZÖ F 200000    200000  

 Kamat   0   15 

 Pályázatok, támogatások  227832   436020 

 

TSZÖ. 

Versenyre 50000    50000  

 BMPSZ 177832    277832  

 BMÖ      40000  

 CSKÖ F      25000  

 SZJA1%      43188  

         

 

2018. évi 

bevétel   639832   848935 

         

 2018 évi  összeg   844672   1053775 

 kiadás        

 Üzemanyag   130000   110507 

 Gj.karbantartás, javítás  60000   275540 

 Gj.biztosítás   53000   56532 

 Irodaszer    20000   0 

 Festékpatron   8000   0 
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 Bankköltésg   12000   12846 

 

Pr (cikk, 

reklám,)   25000   0 

 Kiadvány    50000   0 

 Posta    10000   12585 

 Kiküldetés   70000   109540 

 Tagdíj    2100   4600 

 Biztosítás    9000   9008 

 Biztonsági felsz.   20000   47415 

 Versenyre ruha, szállás, belépők stb. 100000   87410 

 Pályázati díj   2000   0 

 Rendezvény   150000   102650 

 Könyvelési díj   48000   48000 

 Egyéb kiadás - koszorú  50000   6350 

 Tartalék    25572    

 

2018 évi  

kiadás   844672   882983 

         
2018. évi pénzmaradvány: 170.792.-Ft 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kesjár Mátyás elnök 

 

 

7/2019.(IV.12.) CSPE határozat             8 igen 0 nem 0 tartózkodás 

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Közgyűlése  2018. évi mérlegét, eredmény levezetését és 

közhasznúsági mellékletét előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal  

Felelős: Kesjár Mátyás elnök 

 

 

8/2019.(IV.12.) CSPE határozat             8 igen 0 nem 0 tartózkodás 

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Közgyűlése  2019. évi tervezett költségvetést az alábbiak 

szerint fogadja el: 

            2019. évi költségvetés  

     

    eredeti ei. 

     

2018 évi pénzmaradvány  170792 

Bevétel     

Tagdíj    12600 

Saját bevétel   200000 

CSKÖ F     

CSSZÖ   200000   

Kamat     

Pályázatok, támogatások  572565 

OPSZ   264225  

   308340  
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2019. évi tervezett bevétel  785165 

     

2019 évi tervezett összeg  955957 

     

Kiadás     

Üzemanyag   150000 

Gj.karbantartás, javítás  100000 

Gj.biztosítás   56532 

Irodasz.    0 

Bankköltésg   13000 

Pr (cikk, reklám,)   0 

Posta    5000 

Kiküldetés   10000 

Tagdíj    5200 

Biztosíts    9000 

Versenyre ruha, szállás, belépők stb. 80000 

Pályázati díj   3000 

Rendezvény   100000 

Könyvelési díj   60000 

Egyéb kiadás   40000 

Kisértékű eszköz (KRESZ park) 224225 

Formaruha   100000 

     

2019 évi kiadás   955957 

Határidő: folyamatos.  

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

9/2019.(IV.12.) CSPE határozat             8 igen 0 nem 0 tartózkodás 

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Közgyűlése a 2019. évi munkatervét az alábbiak szerint 

fogadja el: 

2019. április hó  

              Napirendi pontok: 

1. Beszámoló a 2018. évi munkáról 

2. Pénzügyi beszámoló 2018. évről 

3. Közhasznúsági jelentés elfogadása 

4. 2019. évi költségvetés elfogadása 

5. 2019. évi munkaterv elfogadása 

6. Bejelentések 

 

 

Elnökségi ülések 

2019.január hó: 

Napirendi pontok: 

• Beszámoló az előző elnökségi ülés óta történt munkáról 
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• Folyamatban lévő ügyek 

• Téli, tavaszi programok 

• 2019 évi feladatok 

• Aktuális feladatok 

 

2019. május hó: 

Napirendi pontok: 

• Közgyűlés előkészítése 

• Bejelentések 

 

2019. július hó: 

Napirendi pontok: 

• Beszámoló az előző ülés óta végzett munkáról 

• Kistelepülésen a biztonságért program előkészítése. 

• Bejelentések. 

 

2019. november hó: 

Napirendi pontok: 

1. Beszámoló az előző ülés óta végzett munkáról 

2. Téli feladatok. 

3. Bejelentések. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kesjár Mátyás elnök 

 

 

10/2019.(IV.12.) CSPE határozat             8 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 3 Polgárőrség felirat 2006 CSE-től átvéve:2012 

2 1 Fényhíd 2010 CSE-től átvéve:2012 

3 4 Egyéb veszélyt jelző tábla 2010 CSE-től átvéve:2012 

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

5 4 Jelzőőr tárcsa 2010 CSE-től átvéve:2012 

6 1 OPSZ matrica 2011 CSE-től átvéve:2012 

7 1 Kensington SP 15.6”hordtáska 2011 CSE-től átvéve:2012 

8 1 Samsung NB N210 10.1” 1 250W7 2011 CSE-től átvéve:2012 

9 1 +3630240-7701 ügyeleti telefonszám 2010 CSE-től átvéve:2012 

10 10 Közlekedési bója 2013 CSPE 

11 1 Hangfal 2014 CSPE 

12 1 Suzuki Vitara 2015 Készenléti rendőrség 

13 2 Elektromos kerékpár 2015 CSPE 

14 1 Adó-vevő 2015 CSPE 

15 1 Sárga villogó 2015 CSPE 
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16 1 Kerékpár 2015 BMPSZ 

17 10 Sörasztal + pad 2016 CSPE 

18 3 Kerékpár 2016 CSPE 

19 1 Party sátor 2016 CSPE 

20 1 Canon nyomtató 2016 CSPE 

21 1 Tömlő 2017 CSPE 

22 1 Sugárcső 2017 CSPE 

 

Határidő:  azonnal  

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

11/2019.(IV.12.) CSPE határozat             8 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 

 

 

12/2019.(IV.12.) CSPE határozat             8 igen 0 nem 0 tartózkodás 

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület  Közgyűlése a 2019. évi rendezvénytervét az alábbiak 

szerint fogadja el: 

2019. évi tervezett feladatok: 

 

Egyesületünk az együttműködő partnereinkkel együttműködve szeretné az eddigi 

programjait tovább vinni, illetve az egyesületet működtetni, ennek megfelelően a 2019. 

évi célkitűzéseink: 

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 hat éve sikeresen hajtjuk végre, a programot a 

kistelepüléseken 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. 

  

A program két részből áll: 

I. Február 16.: szakmai továbbképzés – oktatás. Ebben az évben az 

ifjúpolgárőrökké válással, az ifjúpolgárőri feladatokkal kapcsolatos 

feladatok vonatkozásában tartunk szakmai napot. Ehhez jó alapot ad a 

2018. évben elnyert különdíj. Ezen túlmenően a Békéscsaba – Arad – 

Békéscsaba szupermaraton verseny polgárőr biztosítás feladatainak 

jobb elsajátítására kívánunk oktatást szervezni, melyre a 
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szupermaratonnal érintett valamennyi polgárőr egyesületet meghívunk. 

Ennek a tanácskozásnak kedvező fogadtatása volt. 

A rendezvény a Kultúrházak éjjel nappal országos program keretében 

kerül megvalósításra. 

II.  Augusztus 16. 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.) 

 

 

Ifjú polgárőrcsoport működtetése: 2018. évben 6 főre emelkedett az egyesületen 

belül – azonban a 18 éves korhatár miatt egy fővel csökkent 2018. év végére - az ifjú 

polgárőrök száma, ezért az ifjú polgárőrök számára további feladatokat szervezünk, 

ehhez megerősítést ad a jó önkormányzati gyakorlatok országos pályázatán elért 

különdíj. 

 

Ifjú tűzoltócsoport működtetése: A 2016-2018. év tapasztalatai alapján kívánjuk e 

csoport munkáját segíteni, cél továbbra is a csoporttal az ifjúpolgárőrré – végsősoron 

polgárőrré – válás elősegítése. 

 

Mobil KRESZ parkunk alkalmas arra, hogy nemcsak Csabaszabadiban használjuk, 

de más településre is kiajánljuk. 

 

Állandó programok - szolgálatok: 

 

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 

megállapodás alapján. 

Tanyás térség biztonsága: Az önkormányzattal kötött megállapodás és a 

falugondnoki szolgálat együttműködése alapján. 

 

2019. évi ütemezett feladatok: 

 

Rendezvény biztosítások: 

Február 15-17.                     Kultúrházak Éjjel - Nappal 

                                                                 Csabaszabadi, Apácai út 2. Általános Humán 

Központ Február 16. szombat 9 óra:        Polgárőr szakmai nap. 

                                                                  Csabaszabadi. Apácai út 2. Általános Humán 

Központ 

Március 15. szerda 10 óra:                       Megemlékezés, Községháza, Emlékpark 

Április 19. péntek 14. óra:                       Húsvéti játszóház, Mező utca 22. Közösségi ház 

Június 1 – 2.                      Békéscsaba – Arad – Békéscsaba Szupermaraton. 

Június 8. szombat 10 óra:                        Gyermeknap – majális – Kistelepülésen a  
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           biztonságért verseny, Mező utca 22. Közösségi ház,              

                                                                 Beliczey tér 

Augusztus 17.                                      Almanapok, Mező utca 22. Közösségi ház, Beliczey tér 

Augusztus 16. szombat 10 óra:           Kistelepülésen a biztonságért –  

                  Kistelepülésen a biztonságért díjak átadása  

                   Csabaszabadi, Mező utca 22. Közösségi ház, 

Beliczey tér 

Október hónap:                  Környezetvédelmi nap Csabaszabadin 

Október 23.10 óra:                   Megemlékezés, Emlékpark 

December 01. vasárnap 15 óra:             Adventi gyertyagyújtás Apácai út 6. Községháza. 

December 21. szombat 13 óra:              Nemzetiségi nap - Karácsonyi játszóház,  

      Csabaszabadi, Apácai út. 2 

 

 

Az előbbi programok közül egyesület saját programja: 

 

Február 16. szombat 9 óra:                     Polgárőr szakmai nap - Csabaszabadi. Apácai út 2. 

ÁHK. 

Augusztus 16. szombat 10 óra:              Kistelepülésen a biztonságért –   

                    Kistelepülésen a biztonságért díjak átadása  

                      Csabaszabadi, Mező utca 22. Közösségi ház, Beliczey tér 

Október 6.                                Környezetvédelmi nap Csabaszabadin 

 

Részvétel további polgárőr programokon: 

Június:                           Országos Polgárőr Nap 

Június:                Közlekedésbiztonsági versenyen részvétel 

Július hó:                                            Megyei Polgárőr Nap 

 

Egyéb tervek: 

 

Ifjútűzoltócsoport        Felkészítés versenyre, versenyen való részvétel. 

KRESZ park                  Évi 5-6 alkalommal, meghívásra részt 

venni. 

Térfigyelőkamerák telepítése Csabaszabadin:    Pályázat és jogi feltételek esetén. 

Polgárőrség fái:                     Kialakított park gondozása. 

 

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

alapján. 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:    elnökség 

 


