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Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 2021. május 20-i 

személyes megjelenés nélküli közgyűlése határozatai 

 
 

 

 

1/2021.(V.20.) CSPE határozat             20 igen 0 nem 0 tartózkodás 

A Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Közgyűlése 2021. május havi személyes megjelenés 

nélküli ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 

 

                 Napirendi pontok: 

1. Beszámoló a 2020. évi munkáról 

2. Pénzügyi beszámoló 2020. évről 

3. Közhasznúsági jelentés elfogadása 

4. 2021. évi költségvetés elfogadása 

5. 2021. évi munkaterv elfogadása 

6. Bejelentések 

• Leltár 

• Pályázatokon részvétel, támogatás kérés 

• Rendezvényterv 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kesjár Mátyás elnök 

 

 

2/2021.(V.20.) CSPE határozat             20 igen 0 nem 0 tartózkodás 

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület személyes megjelenés nélküli Közgyűlése a 2020. évi 

munkáról szóló beszámolót az alábbiak szerint fogadja el: 

 

A Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület  

beszámolója a 2020. évi munkáról 

 

Az egyesületünk 2020. évben is igyekezett a törvényi előírásoknak megfelelően, magas 

színvonalon végezni a polgárőri feladatokat. 

A tevékenységünket nagyban segítette az együttműködő partnerekkel történő együttműködés, 

és tevékenységünk kiegészült a határon túli programon való részvétellel. (Szlovákia, Igló, Ifjú 

tűzoltóverseny) Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a koronavírus járvány nagyban 

megnehezítette az egyesület munkáját. Az együttműködésekben vállalt feladatokat 

egyesületünknek ilyen feltételek esetén is sikerült teljesítenie.  

 

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 – 621 – 7212 

e-mail:      csabaszabadiertpe@gmail.com  

mailto:csabaszabadiertpe@gmail.com
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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:     27 fő./ 25 fő rendelkezik új igazolvánnyal  

             Két főnek folyamatban van az igazolvány igénylése. 

Ebből ifjú polgárőr:                                4 fő 

 

2020. évben 2 fő távozott az egyesületből, és 2 fő új taggal bővül –2 ifjú polgárőrrel. 

Egy ifjú polgárőr vált nagykorúvá, így teljes jogú polgárőrré. 

 

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. 

• 1db mobil KRESZ park 

• 1 db erősítő 

• 1 60 m-es egyéni ifjú tűzoltó akadálypálya 

• 1 db polgárőr rádió (BMPSZ által biztosított) 

• Ifjú tűzoltó felszerelések. 

 

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 2019.évi támogatásokkal az BMPSZ, a NEA, a Csabaszabadi Község 

Önkormányzata és a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat felé 

mailto:matyas.kesjar@gmail.com
http://www.zrnko-magocska.hu/
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- Egyesületünk 2019-évi tevékenységéről elküldtük a beszámolókat a BMPSZ-nek, a 

Békéscsabai Rendőrkapitányságnak, a Csabaszabadi Község Önkormányzatának és a 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzatnak 

- Február 15-én-került sor Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület szervezésében a 

Kistelepülésen a biztonságért szakmai nap megtartására, mely az ifjú tűzoltó csoport 

munkájának megismerését és az egyesületek adminisztratív feladatainak jobb 

elsajátítását szolgálta.  

- A vészhelyzettel kapcsolatos feladatokban a Csabaszabadi Község Önkormányzatával, 

illetve a község polgármesterével együttműködve vettünk részt. 

- A vészhelyzet idején az egyesület működését az Országos Polgárőr Szövetség 

iránymutatásai alapján biztosítottuk, az egyesületet ebben az időszakban az elnökség 

irányította, és hozta meg a döntéséket, majd a közgyűlés elé terjesztette jóváhagyásra, 

illetve tudomásul vétel végett.  

- Megtartottuk közgyűlésünket, ahogy vészhelyzet erre lehetőséget adott.  

- Meghívást kaptunk a kétsopronyi gyermektáborba, itt az egyesület mobil KRESZ 

parkjával és az ifjú tűzoltó csoport eszközeivel vettünk részt.  

- Részt vettünk Szlovákiában megrendezésre került ifjú tűzoltóversenyen. A részvételt 

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

évben a szervezők az egyéni 60 m-es akadálypálya versenyt szervezték meg. 

- 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, melyen részt vettünk. 

- A Csabaszabadiért Egyesület és a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat által 

szervezett Almanapot biztosítottuk 

- A mobil KRESZ parkkal a kétsopronyi iskolában voltunk. 

- Egyesületünk részt vett a Békéscsabai Rendőrkapitányság fórumain. 

- Általában 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 tanyás területek megközelítésére is 

alkalmas gépkocsi, ezért az önkormányzattal együttműködve történik az időskorúak 

felkeresése.  

- Működtetjük a településen a SZEM mozgalmat, melynek keretében figyeljük a 

mozgópostát a településen. 

- Az egyesület működését elsősorban Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT. támogatásából – 

pályázat útján – biztosította, ezen túlmenően a Csabaszabadi Község Önkormányzata 

támogatása tette biztonságossá, a feladatokhoz a községi önkormányzat mellett a 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat nyújtott nagyobb támogatást. A NEA. illetve a 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt által biztosított támogatások a biztonságos működés 
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mellett az egyesületnél fejlesztési lehetőséget – az ifjú tűzoltó sporteszközök, stb. – 

biztosítottak. 

 Szolgálat ellátások: 

 

A Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 2020. évben a következő szolgálatokat látta el: 

 

 Rendőrséggel közös szolgálat ellátása: 

Eset:        4 alkalom  

Rendőri létszám:      4 fő 

Polgárőr létszám:      4 fő 

Óra:                 32 óra 

 

 Polgárőrség önálló szolgálat ellátása: 

Eset:        117 alkalom  

Polgárőr létszám:      247 fő 

Óra:                  1376 óra 

 

 Önállóan vállalt polgárőr diszpécser szolgálat: 

Eset:         366 alkalom  

Polgárőr létszám:       366 fő 

Óra:                   8784 óra 

 

 19/24. közbiztonsági program szolgálat ellátása 

Eset:         67 alkalom  

Polgárőr létszám:     134 fő 

Óra:       544 óra 

 

 Ügyfélfogadás: 

Eset:        35 alkalom  

Polgárőr létszám:      82 fő 

Óra:        82 óra 

 

 Postajáratok kezelésének biztosítása 

Eset:         25 alkalom  

Polgárőr létszám:       25 fő 

Óra:                    25 óra 

 

 Kézbesítők biztosítása 

Eset:         25 alkalom  

Polgárőr létszám:                  25 fő 

Óra:          23 óra 

 

 SZEM mozgalom: (tájékoztató adat) 

 Eset:         366 alkalommal 

 Létszám: (4 fő/nap)     1464 fő 

 Óra: (4 óra/nap)      5856 óra 
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 Karitatív tevékenység  

Eset:                    49 alkalommal 

 Létszám:        98 fő 

 Óra:       219 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                  6  alkalommal     32 fővel          128 órában 

Baleset megelőzési akcióban       5 esetben            10 fővel       80 órában 

Bűnügyi feladatokban való részvétel      3  esetben         6 fővel      24 órában 

Bűnmegelőzési feladat végzésében                             2  alkalommal      4 fővel       16 órában 

Posta biztosítási feladatok ellátásban               25 esetben           25 fővel       48 órában 

Külterületen élők biztonsága érdekében:      67 esetben       2 fővel  544 órában 

 

Ifjú tűzoltócsoport működtetése 

 

A koronavírus járvány miatt rendkívüli körülmények között, és nagyfokú biztonság mellett 

került sor július 26 – 28 között Szlovákiában, Iglón az ifjú tűzoltók számára rendezett 

verseny, melyen Szlovákiából, és Magyarországról érkezett egyéni versenyzők vettek részt. A 

szervezésben és a lebonyolításban a Csabaszabadi Polgárőr Egyesület vett részt. 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. 

Ebben az évben a NEA, illetve a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatás által javultak a 

sport eszközeink, melyek egyrészt a jobb felkészülést a versenyekre, illetve az önálló verseny 

megrendezését teszik lehetővé. 

Oktatás: 

 

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

polgárőr szakmai napját, ennek keretében biztosítjuk az oktatást. Ebben az évben az egyesület 

feladataival kapcsolatosan történt oktatás. 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. 

 

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

térségek megközelítését teszi lehetővé, és elérhetővé a településen. A kapott gépkocsi 
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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, 2019. évben a gépkocsit 

alkalmassá tettük mobil KRESZ parkunk használatához. a biztosítási díjak rendezettek, a 

gépkocsira casco biztosítást kötöttünk. 2020. évben a gépkocsi műszakivizsgáztatása is 

megtörtént, 

Üzemidő 2016. évben:       532 óra  

Üzemidő 2017. évben:       494,5 óra  

Üzemidő 2018. évben:       437,5 óra  

Üzemidő 2019. évben:       492 óra 50 perc  

Üzemidő 2020. évben:       548 óra 30 perc  

Gépkocsival megtett km 2016. évben :  2 918 km  

Gépkocsival megtett km 2017. évben :  4 082 km  

Gépkocsival megtett km 2018. évben :  3 119 km  

Gépkocsival megtett km 2019. évben:  4 423 km 

Gépkocsival megtett km 2020. évben:  3 387 km 

Gépkocsi ügyelet:    8 784 óra 

Gépkocsit eddig a menetlevelek alapján 3 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. 2020. évben is ezekkel a kerékpárokkal 

egészítettük ki a szolgálat ellátást. 

 

• Kerékpár, telefon: 

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

kapott 1 db kerékpárt.  

◦ Az egyesületünk a Békés Megyei Polgárőrök Szövetségétől 2019. decemberében 

kapott 1 db telefont.  

 

 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 Ludové noviny 

o dobrovolnihasici.sk 

http://www.zrnko-magocska.hu/
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o Csabai Aktuális 

o Igló tv. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kesjár Mátyás elnök 

 

 

3/2021.(V.20.) CSPE határozat             20 igen 0 nem 0 tartózkodás 

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület személyes megjelenés nélküli Közgyűlése a 2020. évi 

pénzügyi beszámolót az alábbiak szerint fogadja el: 

 

                                    2020. évi költségvetési beszámoló 

   

    eredeti ei. teljesítés 

2019 évi pénzmaradvány  661484  661484 

Tagdíj    13200  13200 

Saját bevétel   10000  304060 

Pályázatok, támogatások  1783000  1797262 

 NEA  1783000  1783000  

 SZJA1%    14262  
Önkéntes munka   150000  201250 

       
2020. évi bevétel  1.806.200.-  2.315.772.- 

2020 évi összeg   2.467.684.-  2.977.256.- 

       
Üzemanyag   150000  108884 

Gj.karbantartás, javítás, alkatrész 100000  170239 

Gj.biztosítás   50000  45600 

Irodaszer   40000  26315 

Bankköltésg   23000  15598 

Pr (cikk, reklám,)   50000  108900 

Posta    15000  5690 

Kiküldetés   50000  30625 

Tagdíj    5400  5400 

Biztosítás   9000  9008 

Versenyre ruha, szállás, belépők stb. 80000  62295 

Pályázati díj   3000  2000 

Rendezvény   300000  68203 

Könyvelési díj   60000  60000 

Formaruha   150000  54712 

Laptop, programok  200000  266065 

Telefon, internet   21000  21114 

Sportszerek   400000  728309 

Biztonsági felszerelés  50000  0 

Egyéb kiadás   40000  36136    
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szállítás, koszorú, matrica, közjegyző  36136  
Szállás    200000  76152 

Autóbusz   200000  0 

Molnárkocsi   0  22979 

Önkéntes munka   150000  201250 

Tartalék    121284   
2020 évi kiadás   2.467.684.-  2.125.474.- 

 

 

2020. évi pénzmaradvány: 851.782.-Ft 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kesjár Mátyás elnök 

 

 

4/2021.(V.20.) CSPE határozat             20 igen 0 nem 0 tartózkodás 

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület személyes megjelenés nélküli Közgyűlése  2020. évi 

mérlegét, eredmény levezetését és közhasznúsági mellékletét előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal  

Felelős: Kesjár Mátyás elnök 

 

 

5/2021.(V.20.) CSPE határozat             20 igen 0 nem 0 tartózkodás 

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület személyes megjelenés nélküli Közgyűlése  2021. évi 

tervezett költségvetést az alábbiak szerint fogadja el: 

 

            2021. évi költségvetés 

     

                                          eredeti ei. 

     
2021 évi pénzmaradvány   851782 

Tagdíj    14400 

Saját bevétel   10000 

Pályázatok, támogatások   

     
Önkéntes munka   150000 

2021. évi tervezett bevétel  174.400.-Ft 

2021 évi tervezett összeg 1.026.182.-Ft 

     
Üzemanyag   100000 

Gj.karbantartás, javítás  50000 

Gj.biztosítás   50000 

Irodaszer   30000 

Bankköltésg   16000 

Posta    15000 

Kiküldetés   25000 
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Tagdíj    5600 

Biztosítás   9000 

Pályázati díj   3000 

Rendezvény   200000 

Könyvelési díj   60000 

Telefon    21000 

Egyéb kiadás   40000 

Autóbusz   50000 

Önkéntes munka   150000 

Tartalék    201582 

2021 évi  kiadás   1.026.182.-Ft 

Határidő: folyamatos.  

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

6/2021.(V.20.) CSPE határozat           20 igen 0 nem 0 tartózkodás 

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület személyes megjelenés nélküli Közgyűlése a 2021. évi 

munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: 

Közgyűlés 

2021. május hó  

              Napirendi pontok: 

1. Beszámoló a 2020. évi munkáról 

2. Pénzügyi beszámoló 2020. évről 

3. Közhasznúsági jelentés elfogadása 

4. 2021. évi költségvetés elfogadása 

5. 2021. évi munkaterv elfogadása 

6. Bejelentések 

 

 

Elnökségi ülések 

2021. február hó: 

          Napirendi pontok: 

• Tagfelvétel 

 

2021. május hó: 

Napirendi pontok: 

• Közgyűlés előkészítése 

• Bejelentések 

 

2021. július hó: 

Napirendi pontok: 

• Beszámoló az előző ülés óta végzett munkáról 

• Kistelepülésen a biztonságért program előkészítése. 

• Bejelentések 

2021. november hó: 
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Napirendi pontok: 

• Beszámoló az előző ülés óta végzett munkáról 

• Téli feladatok. 

• Bejelentések. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kesjár Mátyás elnök 

 

 

7/2021.(V.20.) CSPE határozat             20 igen 0 nem 0 tartózkodás 

A Csabaszabadiért  Polgárőr Egyesület személyes megjelenés nélküli Közgyűlése az 

egyesület leltárát az alábbiak szerint fogadja el:  

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 10 Közlekedési bója 2013 CSPE 

8 1 Hangfal 2014 CSPE 

9 1 Suzuki Vitara 2015 Készenléti rendőrség 

10 2 Elektromos kerékpár 2015 CSPE 

11 1 Adó-vevő 2015 CSPE 

12 1 Sárga villogó 2015 CSPE 

13 1 Kerékpár 2015 BMPSZ 

14 10 Sörasztal + pad 2016 CSPE 

15 3 Kerékpár 2016 CSPE 

16 1 Party sátor 2016 CSPE 

17 1 Tömlő 2017 CSPE 

18 1 Sugárcső 2017 CSPE 

19 2 Tömlő 2018 CSPR 

20 1 Osztó 2018 CSPE 

21 1 Közlekedési park  2019 CSPE 

22 1 Fényhíd 2019 CSPE 

23 1 +3630621-7212ügyeleti telefonszám 2019 CSPE 

24 1 Futópad 2019 CSPE 

25 1 Gát 2019 CSPE 

26 1 Laptop Latitude 6540  2020 CSPE 

27 1 Office 2019hu 2020 CSPE 

28 1 Mászófal 2020 CSPE 

29 1 Alagút CTIF 2020 CSPE 

30 1 Céltábla CTIF 2020 CSPE 

31 1 Puttonyfecskendő 2020 CSPE 

32 1 Molnárkocsi 2020 CSPE 

Határidő:  azonnal  

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 
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8/2021.(V.20.) CSPE határozat             20 igen 0 nem 0 tartózkodás 

A Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület személyes megjelenés nélküli 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 

 

9/2021.(V.20.) CSPE határozat             20 igen 0 nem 0 tartózkodás 

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület  személyes megjelenés nélküli Közgyűlése a 2021. évi 

rendezvénytervét az alábbiak szerint fogadja el: 

2021. évi tervezett feladatok: 

Egyesületünk az együttműködő partnereinkkel együttműködve szeretné az eddigi 

programjait tovább vinni – amennyiben a járvány helyzet ezt lehetővé teszi - illetve az 

egyesületet működtetni, ennek megfelelően a 2021. 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 2020. évben nem sikerült megtartani a járványhelyzet miatt, ezért erre 2021. 

június 12-én kerül sor, bízunk abban, hogy a járványhelyzet ezt lehetővé teszi. A programot a 

kistelepüléseken működő polgárőr egyesületek és egyéb szervezetek részére szervezzük a 

jobb biztonság elérése érdekében, ez alkalommal szeretnénk házi ifjútűzoltó verseny 

megszervezését is lebonyolítani. 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.: szakmai továbbképzés – oktatás. Fő feladatként a járványhelyzettel 

kapcsolatos feladatok értékelése, illetve azokra való felkészülés. 

 Ebben az évben az ifjúpolgárőrökké válással, az ifjúpolgárőri, ifjútűzoltói 

feladatokkal kapcsolatos feladatok is része szakmai napnak, melyhez jó alapot ad a 

2017, 2018. és 2019. 2020. években a szlovákiai versenyeken szerzett tapasztalatok, 

ugyanakkor a 2021. évi feladatok elindításának is kezdete e program. További oktatási 

feladat az egyesületek gazdálkodásával kapcsolatos ismeretek továbbadása, illetve a 

koronavírussal kapcsolatos feladatok jobb ellátása. 

 

A rendezvényt amennyiben a vírushelyzet nem teszi lehetővé, úgy online formában 

szeretnénk megtartani. 

 

II.  Június 12. Szakmai nap Kistelepülésen a biztonságért. Az együttműködő partnerekkel 

együtt a polgárőri tevékenység népszerűsítése. (2020. évről elmaradt rendezvény) 
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Ifjú polgárőrcsoport működtetése: 2021. évben 4 fővel tervezzük működtetni az 

egyesületen belül. 

 

Ifjú tűzoltócsoport működtetése: A 2016-2010. év tapasztalatai alapján kívánjuk e 

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

polgárőrré – válás elősegítése. Részükre továbbra is szervezzük a szlovákiai versenyek 

mellett hazai versenyt is. 

 

Mobil KRESZ parkunk – melyet pályázat alapján bővítettünk - alkalmas arra, hogy 

nemcsak Csabaszabadiban használjuk, de más településre is kiajánljuk. 

 

III. Szeptember 18. Szakmai nap Kistelepülésen a biztonságért. Az együttműködő 

partnerekkel együtt a polgárőri tevékenység népszerűsítése.  

 

Állandó programok - szolgálatok: 

Járőr szolgálatok: önállóan – rendőrséggel közösen, önkormányzattal 

együttműködve. 

Karitatív tevékenység: a járványhelyzettel összefüggő feladatok. 

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. 

 

2021. évi ütemezett feladatok: 

Rendezvény biztosítások: Hagyományos rendezvények melyeket, ha a járványhelyzet 

lehetővé teszi, akkor kerülnek megtartásra! 

 

Február.   :                          Polgárőr szakmai nap. 

                                                              Csabaszabadi. Apácai út 2. Beliczey Ház on-line 

megtartva 

Május:     Tanyai Iskolai találkozó biztosítása 

     Csabaszabadi. Apácai út 2. Beliczey Ház 

Június 12. szombat 10 óra:               Gyermeknap – majális – Kistelepülésen a biztonságért  

     verseny, Mező utca 22. Közösségi ház, Beliczey tér 

Augusztus 16.                                      Almanap, Mező utca 22. Közösségi ház, Beliczey tér 

Szeptember:                                  Kistelepülésen a biztonságért  

     Csabaszabadi, Mező utca 22. Közösségi ház, Beliczey tér  

Október hónap:              Környezetvédelmi nap Csabaszabadin 

Október 23.:                           Megemlékezés, Emlékpark 

November 27.:                   Adventi gyertyagyújtás. 

December 18.:            Nemzetiségi nap - Karácsonyi játszóház,   

  

    

Az előbbi programok közül egyesület saját programja: 
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Február:                          Polgárőr szakmai nap - Csabaszabadi. Apácai út 2.  

                                                          Beliczey Ház 

Június 12. szombat 10 óra:              Gyermeknap – majális – Kistelepülésen a biztonságért  

              verseny, Mező utca 22. Közösségi ház, Beliczey tér 

Szeptember:                   Kistelepülésen a biztonságért –   

               Csabaszabadi, Mező utca 22. Közösségi ház, Beliczey tér 

Október.                          Környezetvédelmi nap Csabaszabadin 

 

Részvétel további polgárőr programokon: 

Június:                          Országos Polgárőr Nap 

Június:                Közlekedésbiztonsági versenyen részvétel 

Július hó:                                                  Megyei Polgárőr Nap 

 

Egyéb tervek: 

 

Ifjú tűzoltócsoport                     Felkészítés versenyre, versenyen való 

részvétel. 

                            Egyéni verseny szervezése 

KRESZ park                           Évi 5-6 alkalommal, meghívásra 

részt venni. 

Térfigyelőkamerák telepítése Csabaszabadin:         Pályázat és jogi feltételek esetén. 

Polgárőrség fái:                          Kialakított park gondozása. 

 

Egyesületi közgyűlések tervezett időpontjai: 

2020. május 16 szombat 14 óra (Mező utca 22.)  Egyesület évi rendes közgyűlése. 

 

 

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

alapján. 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:    elnökség 

 


