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Az előterjesztés törvényességi 

szempontból megfelelő.   

                                                                                                      

Balatonakarattya, 2016. április 19. 

 

 

 

                                                                                                        Polgár Beatrix                      

                        jegyző 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. április 27-ei testületi ülésére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgy: BESZÁMOLÓ POLGÁRŐRSÉG TEVÉKENYSÉGÉRŐL. 

Előterjeszti: Matolcsy Gyöngyi polgármester 

                       

 

Előterjesztést készítette: Lukács Tamásné kirendeltség-vezető 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

BESZÁMOLÓ 

                                                       2015 / 2016   

                   BALATON KAPUJA  POLGÁRŐR EGYESÜLET 

                                   Balatonakarattya 

A Balatonakarattya Balaton Kapuja Polgárőr Egyesület már a hivatalos bejegyzés 

előtt  2015. a tavaszi időszaktól folyamatosan részt vett a község közösségi életének 

megszervezésében, lebonyolításában és a különböző rendezvények biztosításában, melyet 

minden leendő polgárőr tagjelölt a saját költségén, saját gépjárművel látott el. 

2016. január.01 és 2016. április 17.- e között a Polgárőr Egyesület munkájával jelen volt a 

megtartott rendezvények biztosításában és felkérés alapján azok szervezésében is. 

Kiemelnénk : 

- a   disznóvágás  napja 

- a    SZEM  mozgalomról tartott előadás, lakossági tájékoztatás, fórum 

- a régiós értekezleteken való folyamatos részvétel 

- az Országos Polgárőr Szövetség által szervezett konferencián való részvétel és 

képviselet 

- a   tehergépjárművekkel  a kültéri  dekorációs lámpák begyűjtése és beszállítása a 

Polgármesteri Hivatalba 

- esetenkénti szemétszállítás 

- a környező vadásztársaság elnökével és vadőrével a folyamatos kapcsolattartás és a 

területek folyamatos ellenőrzése (  szemét  , vadvédelem, falopások, parlagfű ) 

- a környező települések Oktatási és  Nevelési   Intézményeiben ( iskolák és óvodák ) 

prevenciós előadások és oktatások tartása a Rendőri szervekkel együttműködve. 

- a Polgárőr Egyesület kezdeményezésére és szervezésében –közösen az 

Önkormányzattal – történt nagyszabású szemétszedés. 

 

A  felsorolt  tevékenységeken kívül folyamatos szolgálatvezénylés szerinti jelző – figyelő 

járőrözést látunk el Balatonakarattya bel,- és külterületén.  A Balatonfőkajár közigazgatás 

területéhez tartozó részeket is állandó járőrözéssel figyeljük. 

Január   hónapban :   215 órát teljesítettünk  önállóan, 51 órát a Rendőrséggel közösen. 

Február  hónapban : 180 órát önállón , 33 órát a Rendőrséggel közösen. 

Március  hónapban :  250 órát önállóan, 19 órát a Rendőrséggel közösen.  



Továbbá egy speciális megbízásnak tesz eleget a Polgárőr Egyesület az Elnök által 

kiválasztott néhány  tagja , ami 2016. év kiemelt feladatának tekintendő. 

2016.  áprilisában  a Polgárőr Egyesület Elnökét felkérték és megválasztották a Nemzetközi 

Polgárőrség és Rendvédelmi Szervek közötti szakmai és szervezeti együttműködés tagjának. 

Ennek hivatalos igazolásaképpen egy arcképes igazolványt és azonosító számmal ellátott 

jelvényt kapott. 

Kérném a Tisztelt Képviselő Testületet a Balaton Kapuja Polgárőr Egyesület Beszámolójának 

elfogadására. 

Balatonakarattya, 2016. április 17. 

 

 

                                                                                                  THURY PÁL 
                                                                                                     Elnök 
                                                                                

 

Határozati javaslat: 

 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonakarattya Balaton 

Kapuja Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 


