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2014. évi munkaterv 

Községi Polgárőr Egyesület – Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

 

(Az Országos Polgárőr Szövetség Szolgálati Szabályzatának 114. pontjában foglaltak utasításai szerint elkészítve) 

Általános rendelkezések: Cserkeszőlőben a Községi Polgárőr Egyesület tagszervezete az Országos Polgárőr 

Szövetségnek, és betartja annak minden szabályait, alkotott törvényeit és annak rendeleteit. Az egyesület a helyi 

közrend és a közbiztonság megteremtése illetve a fenntartása érdekében nagymértékben hozzájárul, ez egyik fő 

célunk és irányelvünk. Felelősséget viselünk mindazért, hogy a szabálysértések, bűnelkövetések eseteit 

minimálisra csökkentsük, ezért anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink gondos használatával védelmezzük az 

utánunk jövő nemzedékek életfeltételeit. Önkéntes alapon működő tevékenységeink feladatai között elsősorban 

a közterületi járőr szolgálatunk az elsődleges szempont. Ezen kívül figyelőszolgálatot hajtunk végre, jelzőőri 

tevékenységet látunk el balesetek helyszínén, a bölcsőde, az óvoda és az általános iskola közelében. Kiegészítő 

feladataink között vállaljuk temetések idején a parkolás biztonságát, önkormányzati rendezvények idején a 

közrend fenntartását, ez alatt az utakon a forgalomkorlátozások esetén jelzőőri tevékenységünkkel segítjük a 

rendezvények lebonyolítását. Vállalunk egyéni rendezvények esetén, (lakodalom, zártkörű gyűlések, stb.) jelzőőri 

tevékenységet, kiemelt járőr tevékenységet. Részt veszünk katasztrófák elleni védekezésben, a polgári védelmi 

szervezetek tevékenységében, a környezet veszélyeztetésének, károsításának megelőzősében. Legfőbb 

irányelvünk, a lakosság biztonságérzetének növelése. 

Polgárőr tagok képzése, felkészültsége: Az egyesület tagjai rendelkeznek alapkiképzéssel, amit a Kistérségi 

referens szervez, és tartja meg. Minimális az új tag felvétele, a jelenlegi tagság állandó és stabil. Továbbképzésre 

nyitottak vagyunk, azokon részt veszünk, saját erőnkből képzést nem szervezünk. Közgyűléseken, nyilvántartott 

taggyűléseken az új jogszabályokat felolvassuk, vagy röviden beszámolunk róla. Felelőse az elnök.   

Jogi környezet: A Községi Polgárőr Egyesület tiszteletben tartja a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység 

szabályairól megalkotott 2011. évi CLXV. törvény rendelkezéseit, Az Országos Polgárőr Szövetség alapszabályát. Az 

Országos Polgárőr Szövetség által 2012. év március 23-án elfogadott Szolgálati szabályzatának minden 

rendelkezését elfogadjuk és magunkra nézve azt kötelezőnek tekintjük. A Szolgálati szabályzatnak megfelelően 

élünk a lehetőséggel, a 115. pontban foglaltak szerint nem tervezünk előre egy hónapi szolgálatvezénylést, csupán 

egy hétre előre a tagok elfoglaltságára való tekintettel. Mivel a szolgálati szabályzatot magunkénak is tekintjük, így 

nem készítünk saját szolgálati és szervezeti szabályzatot, ahogy etikai szabályozást sem, mivel az Országos 

Polgárőr Szövetség etikai szabályzatát is elfogadjuk, és az abban foglaltak szerint cselekszünk.  

 Alaptevékenységi ellátás: Járőrtevékenységünket elsősorban egy elöregedett szolgálati terepjáró autóval hajtjuk 

végre, amely nem a mi tulajdonunk, az Országos Rendőr Főkapitányságtól kaptuk használatra. Egy héten legalább 

négy alkalommal, átlagosan alkalmanként öt óra hosszan vagyunk kint a közterületeken, 30 kilométeres út 

megtételével két- három taggal. Szükség esetén minden nap tudunk járőr szolgálatot szervezni. Cserkeszőlő 

községben nagyon nagy kiterjedésű a tanyavilág, egy alkalommal minden helyet bejárni képtelenség, ezért 

alkalmanként, mindig más útvonalat tervezünk. Sáros időben csakis terepjáró autóval lehet közlekedni ezeken a 

helyeken, néhány esetben segítséget nyújtunk a tanyagondnoki szolgálatnak az idősek és hátrányos helyzetű 

emberek megsegítésében, életkörülményeik könnyebbé tételében. Szolgálat teljesítések idején, a legközelebbi 

rendőrkapitányságon be és kijelentkezünk, szükség esetén a segítségükre sietünk. A helyi körzeti megbízott 

rendőrrel, sőt a szomszédos települések rendőreivel is több esetben közös járőr szolgálatot vállalunk. Szolgálatok 

idejéről munkanaplót vezetünk, a menetlevéllel igazoljuk a menetirányt és annak idejét, a szolgálatot teljesítő 
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tagok nevét. Taglétszámunk 30 fő, ritkán változik, a tagok egy csapatot alkotnak, összeszokott társaság alakult ki 

az évek során. Rendszeresen 16 polgárőr tag vállal havonta több alkalommal szolgálatot, a többiek ennél 

kevesebbet a szabadidejük függvényében. Tagjaink között nincs munkanélküli, mindenki aktív dolgozó vagy 

nyugdíjas, ezért nem tervezünk előre egy hónapra, mindig csupán egy vagy két hétre előre tudunk szervezni. 

Ennek ellenére a rendszeres szolgálatteljesítést véghez tudjuk vinni. Sajnos egyre gyakrabban, az öreg autónk 

meghibásodása miatt nem tudunk a tanyavidékre kijutni, olyankor kerékpáros szolgálattal vagy saját autóval, 

esetenként a rendőrséggel közösen rendőrautóval végezzük el az önkéntesen vállalt feladatainkat. Járőrözéseink 

során megfigyeljük az idegen emberek mozgásait, autóik jellemzőit feljegyezzük, rendbontás esetén törvényes 

keretek között beavatkozunk. Ismerjük a helyi lakosok lakótereit, tevékenységeit, ismerjük a termőföldek, 

erdőterületek tulajdonosait, különös figyelmet szentelünk a falopások megelőzésében, tettenérésben. Közös 

szolgálatot szervezünk a helyi erdészeti szakszemélyzettel. A környezetünk megóvása érdekében az illegális 

szemétlerakásokat felderítjük, és sok esetben eredményesen megtaláljuk az elkövetőket is. Hétvégi, éjszakai 

szórakozó helyek közelében különös figyelmet szentelünk a fiatalkorúak viselkedése iránt.  

Gazdasági tevékenység: Anyagi kapacitásunk véges, a rendelkezésre álló pénz kerettel gazdálkodunk. Nem 

fogadunk el készpénzes adományokat, a támogatásokat a Takarékszövetkezetben vezetett folyószámlánkra kérjük 

utalni, vagy befizetni. Anyagi, tárgyi eszközöket fogadunk el egyéb támogatás gyanánt (elemlámpák, az 

előírtaknak megfelelő formaruhák, stb.). Költségvetésünkből a legtöbb kiadást a szolgálati autónk javítására és 

fenntartására kell költenünk. Az autósofőrök gondos vezetők, a vezetési stílusok leellenőrzöttek, az autók 

meghibásodásai az anyagfáradások miatt következik be. A Lada Niva típusú terepjáró személygépkocsi 14 éves, 

átlagfogyasztása száz kilométeren 16 liter. Nagyon sokat fogyaszt, másra is lehetne költeni ennek a kiadott 

pénznek a felét. Formaruházatunk nem egységes, minden alkalommal annyit vásárolunk, amennyi pénzből 

gazdálkodhatunk. Legnagyobb mértékben a helyi Önkormányzat támogatja az egyesületet, másodikként az 

Országos Polgárőr Szövetség. A helyi lakosság, a nyaraló tulajdonosok, és helyi vállalkozók esetenként járulnak 

hozzá a működésünk fenntartásához kisebb-nagyobb pénzbefizetéseikkel. Az adó egy százalékának falajánlásával 

évente átlagosan 40 ezer forint támogatáshoz jutunk. A Postaszolgáltató évente 30 ezer forint támogatást nyújt 

számunkra. 

Kiegészítő feladatok: Közös együttműködési megállapodás keretén belül feladataink közé tartozik a posta 

szolgáltatás védelme, a posta épületének éjszakai megfigyelése. A helyi Önkormányzattal napi szinten segítő 

kapcsolatot tartunk fent, a polgárőr irodát az önkormányzat biztosítja számunkra, az autó garázsával együtt, 

amelyek időszaktól függetlenül bármikor hozzáférhetőek. A helyi Önkormányzat évente legalább hét alkalommal 

lakossági rendezvényt szervez. A biztonságot a rendezvényszervezővel, a katasztrófavédelemmel és a 

rendőrséggel közösen megtervezzük, arról jegyzőkönyvet állítunk ki. A feladatok között a színpadi előadások 

idején a sztárvendégek biztonságára ügyelünk, a lakosok védelme érdekében rendelkezésükre állunk, a műsorok 

idején, a helyszínen tartózkodunk. A rendőrséggel negyedévente közös fórumon veszünk részt, a szolgálatok 

megkezdésekor és befejezésekor a rendőrség ügyeletére telefonon be, illetve kijelentkezünk. A rendőr járőrökkel 

alkalmanként közös szolgálatot teljesítünk, hatósági tanúként kérésre részt vállalunk. A falugondnoki szolgálattal, 

a családsegítő szolgálattal és a védőnővel szoros együttműködésünk keretén belül kérésre segítséget nyújtunk.  

Tesszük mindezt azért, hogy a hátrányos helyzetű emberek életvitelét megkönnyítsük, a biztonságérzetüket 

növeljük, a nagycsaládosoknak alkalmanként segítségükre lehessünk, bűnmegelőzés céljából hasznos 

információhoz juthassunk. 
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Rendezvénybiztosítások részletesen:  

- Május 1-én tartott falunap. Nem minden évben tartja meg az Önkormányzat, főként az Általános Iskola szervezi 

meg a családi nappal összekötve. A sportpályán kerül megrendezésre, feladatunk csupán a jelenlét, a biztonság és 

a parkolás ügyelete. Legalább nyolc órás feladat, négy polgárőr jelenlétével. 

- Június első hétvégén tartott két napos országos nyugdíjas találkozó. A fürdőben kerül megrendezésre. A 

polgárőrségnek az érkező buszok pakolása és irányítása a feladata, az utasok fel és leszállása a buszokra, a buszok 

érkeztetése a kijárathoz, a torlódások elkerülése. A fürdő területén, a rendezvény idején két fővel a rendész 

segítségére állunk. Egész napos feladat, reggel hét órától délután 18 óráig, legalább tíz tag részvételével. 

- Július hó közepén három napos rendezvény sorozat a Cserke Vitéz Napok biztosítása. Egész napos, némelyik 

napon délutáni, illetve éjszakai összetett feladatok. Körültekintő és alapos szervezést igényel. Általában déltől 

hajnal kettő óráig tartó szolgálati tevékenység. Több héttel előbb el kell kezdeni a szervezését, a tagok toborzását, 

a helyi nyugdíjas klub és az önkormányzat tervezetével összehangolva lehet csak elkészíteni a biztosítási tervet. 

Biztosítási terveket minden rendezvényről készítünk, az illetékes hatóságok részére megküldjük, és 

engedélyeztetjük. A rendezvény ránk vonatkozóan a fürdő főbejáratánál, a bejárattól a spotpályáig tartó 

útszakaszok és a sportpályán kerül lebonyolításra. Így forgalomirányításra is szükség van, ideiglenes jelleggel 

forgalomkorlátozásban is részt veszünk. Segítségünkre van ilyenkor a rendőrség. A rendezvényért az 

önkormányzat alkalmazásában álló rendezvényszervező a felelős, a biztosításért is ő felel, a polgárőrség csupán a 

biztosítási tervben megalkotott és jóváhagyott végrehajtásért a felelős. A sportpályán a rend és biztonság 

fenntartásán kívül a sztárvendégek és a színpadi előadások zavartalan megtartásáért felügyelünk, de a 

sztárvendégek és a jelenlévő nézőközönség épségéért, a tárgyi eszközökért nem vállalhatunk felelősséget, mivel 

nem vagyunk kiképzett és szakosodott testőrök, sem hivatásos elsősegélynyújtók, és jogkörünk sincs hozzá. 

- Augusztus hó első szombatján a Kistérségi polgárőr nap. 2014. évben, Cserkeszőlőben kerül megrendezésre 

Tiszazug településeinek polgárőr egyesületeivel az ügyességi és szakmai vetélkedő. A rendezvény nyilvános, célja 

a lakosok baráti kapcsolata a környező falvak polgárőreivel, ismerkedés és összekovácsolódás az egyesületek 

tagjai között. A rendezvényt a kistérségi referens szervezi, Holló István személyében. A rendezvényre az 

egyesületünk pályázatok útján próbál felkészülni, eddig sikertelenül, és a helyi önkormányzat segítségére is 

számítunk. A program tíz órától délután három óráig tart, de előtte éjszakai őrzést is vállalunk a tárgyi eszközök 

épségének védelmében. 

- Augusztus 20-án tartandó falunap. Egynapos rendezvény, szerdai napon. Egész napos feladat, hajnal kettő óráig 

tart és a sportpályán kerül megrendezésre. Éjszakai őrzéseket a tárgyi értékek miatt nem vállalunk, azt a 

településőr és a közhasznú társulat dolgozói hajtják végre. A hosszú program miatt a polgárőr tagok jelenléte 

illetve szolgálati tevékenysége megosztott. Délelőtt két tag, délután négy tag, este hat-nyolc tag vesz részt, míg 

éjszaka szintén legalább négy tag jelenléte szükséges a rend fenntartásának biztosítása érdekében. A gyakorlatban 

a délutáni műszak marad éjszakára is, folyamatosan fogyatkozó létszámmal a műsor és a közönség létszámának 

függvényében. 

- Szeptember harmadik szombatján Szüreti nap. A rendezvény egész napos, a polgárőrség déltől hajnal kettőig 

teljesít szolgálatot legalább tíz fő létszámmal. Délután kettő órától lovas hintó felvonulás történik előre tervezett 

és engedélyeztetett útvonalon, a forgalomkorlátozások miatt sok polgárőr tevékenységére szükség van. javaslom 

emiatt egy KRESZ oktatást egybekötve a jelzőőri tevékenység oktatásával a polgárőrök részére. A tagok 

elfoglaltságának tekintetével nagyon nehéz mindezt összehangolni. 

- Egyéb, nem Önkormányzati rendezvényekben való részvétel. Kérésre részt veszünk lakodalmas menetek 

biztosításában, országosan meghirdetett bolhapiaci rendezvényeken, esetleges nyilvános közterületi versenyek 

biztosításán, általános iskolai rendezvényeken. 

 A biztosítási tervek elkészítéséért az elnök a felelős, a végrehajtásért a szolgálatvezetői tevékenységet is ellátó 

titkár. 
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Kapcsolattartás: A Községi Polgárőr Egyesületünk kapcsolata a helyi lakosokkal, időszakos fórumokkal történik, 

járőr szolgálatok során személyes beszélgetést kezdeményezünk, és évente két alakalommal szórólapokat osztunk 

ki. A szórólapok általában figyelem felhívó jellegűek. Községünkben a strandfödő közelében nagyon sok a magára 

hagyott nyaraló ház, hétvégi ház. Üdülő övezetnek hívjuk azt a részt. A szórólapok főként a nyári szezon 

végeztével járó nyílászárók és kapuk zártságára hívja fel a figyelmet, felajánljuk a riasztó rendszerek felszerelését 

és azok üzemeltetését. Közel harminc riasztóra vagyunk telefonjainkkal rácsatlakozva, riasztás esetén, perceken 

belül a helyszínre érkezünk. Az egyesületünknek az Internethálózaton honlapja van, melynek címe: 

www.cserkepolgaror.5mp.eu, ami a település honlapjáról is elérhető. A honlap egy ingyenes szolgáltató által 

üzemeltetett helyen található, stabil, négy éve jött létre, az egyesület elnöke szerkeszti, és a titkár ellenőrzi. A 

honlap havonta többször frissül, egyesületi hírek, és lakossági tájékoztatás, kapcsolattartás a célja. A honlapot 

átlagosan havonta 600 felhasználó olvassa el! Ez az arány sokkal magasabb, mint más polgárőr egyesület 

weboldalainak nézettsége. Főképp a helyi lakosság körében a fiatalok és családos emberek látogatják 

rendszeresen a digitális oldalainkat. A település által negyedévente kiadott helyi újságban rendszeresen 

megjelentetünk a polgárőrség tevékenységéről, közös eseményekről beszámolókat. Az Internetes kapcsolattartás 

kizárólagos célja: a helyi lakosság bizalmának megőrzése és fenntartása.  

 

 

 

Molnár Zsolt – elnök     Kocsis János – titkár 

 

 

   Szokolai Lajos - polgármester  

Cserkeszőlő 2013. december 13. 
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