
Bevezetés 
  
A Gombai Polgárőr Egyesület 2009-es évére célként a mind hatékonyabb együtt-
működés és szorosabb kapcsolat kiépítése került kitűzésre a társszervekkel. Elöljá-
róban elmondható, hogy ez a folyamat elindult, mivel több ízben próbáltunk 
együttműködni például a rendőrséggel. Természetesen le kell szögezni azt a tényt, 
hogy ez ügyben még további erősítésre van szükség. Ki kell emelnünk a rendezvé-
nyek biztosításában és őrzésében vállalt szerepét a polgárőrségnek, mivel ez nagy-
ban jellemezte az évet. A mindennapi szolgálatokban az egyesület tagjai megpró-
báltak helyt állni, ezért úgy gondolom, hogy minden tagot dicséret illet azért, hogy 
a szabadidejéből a mindennapi munka mellett időt és pénzt nem kímélve, erősítette 
az egyesület munkáját és részt vett a napi feladatok ellátásában. A 2009-as évre 
való visszatekintést a fenti gondolatokkal ajánlom figyelmébe a kedves érdeklő-
dőknek, olvasóknak. 
A beszámoló struktúráját az előző évhez hasonlóan építettük fel, így az első részé-
ben kitérünk a korábbi évek lényegesebb eseményeire, illetve eredményeire. Ezt 
követően a tájékoztató a 2009-as év történéseivel foglalkozik, majd összefoglaljuk 
az elmondottakat és meghatározzuk az elkövetkezendő időszak fontosabb feladata-
it. 
  

2009-es év előzményei 
  
A tájékoztató tárgyévének eseményei, csak az előző időszak történései figyelembe 
vételével tekinthetők át teljes mértékben, így az előzményekre is kitérnénk a be-
számolóban. 
A 2006-os 2007-es év a Gombai Polgárőr Egyesület életében nagy váltást hozott, 
mivel az egyesület vezetősége megváltozott. Ez természetesen kihatott az egész 
polgárőrség munkájára és működésére is. 
Lényeges megemlítenünk, hogy a korábbi vezetőség nagyon jól kiépítette az egye-
sület működési mátrixát, így az nagyon hatékonyan és jól üzemelt. Ekkor követke-
zett be a vezetőség lemondása, melyről érdemes néhány megállapítást megtennünk. 
Az előző években jól működő szervezet hatékonysága az átmenet időszakában visz-
szaesett, a járőrszolgálatok száma a minimálisra csökkent. Ez a kiváló munkát vég-
ző, előző vezetés által jól felépített szervezet mélyrepüléséhez vezetett, hiszen né-
hány hónapig az átmenet időszakában vezetés nélkül működött az egyesület. Az új 
vezetőség tagjai a megválasztásukat követően felmérték a helyzetet, tájékozódtak a 
körülményekről, amiben az előző vezetőség nagy segítségükre volt. Kidolgozták a 
jövőre vonatkozó stratégiát és tervet készítettek az egyesület további működtetésé-
re. 
Ezután megindult az érdemi munka, amely a heti rendszer megtartásán alapult. Az 
első időszakban ez persze még nem működött, így átmenetileg közvetlen irányítás-



sal működtettük a rendszert. A 2007-es év közepén indult a heti vezetőkkel működő 
irányítás, amely jól funkcionáló felépítésnek mutatkozott. 
A fejlődés persze nem ment egyik pillanatról a másikra. A tagság bővülésével, il-
letve a rendszer kiépítésével egyre javult a működés hatékonysága. 
Meg kell említenünk azt, hogy a 2007-es év közepén az egyesület kapott egy gép-
járművet a Meg kell említenünk azt, hogy a 2007-es év közepén az egyesület kapott 
egy gépjárművet a határőrségtől, amely nagy segítséget nyújt a járőrszolgálati fel-
adatok megfelelő ellátásában. 
Ezután következett a 2008-as év, amelynek középpontjában az eddig kiépített szer-
vezeti struktúra stabilizációja és hatékonyabbá tétele következett. Persze nem sza-
bad megfeledkeznünk a működés fokozatos továbbfejlesztéséről sem, amely szin-
tén jellemezte ezt az évet. A 2008-as évben már lényeges eleme volt a polgárőrség 
munkájának a rendezvények biztosítása és őrzése. 
A heti vezetők által működtetett csoportok az év folyamán egyre jobban kialakultak 
és összeszoktak, amely a működés gördülékenyebbé tételében nagy szerepet ját-
szott. A dokumentált kijárások kisebb kilengésekkel, de azt mondhatjuk, hogy be-
álltak és egy stabil szinten maradtak. 
Nagy vonalakban ezek voltak a tárgyév előzményei, amelyek megalapozták az 
érintett időszakban végzett munkát. 
  

Az egyesület 2009-es éve 
  
A fentiekben vázolt úton érkezünk el a 2009-es évhez, amely további fejlődést ho-
zott. 
A céljainkat természetesen meghatároztuk az év kezdetén, amelyek a következők 
voltak: 

-          A társzervekkel való hatékonyabb együttműködés. 
-          Az Országos Polgárőr Szövetségbe való mind következetesebb betagozó-

dás, amely számos előnyt jelenthet a Gombai Polgárőr Egyesületnek. 
-          Alaptételként természetesen meg kell említenünk a szervezeti struktúra 

fenntartását, működtetését és a körülményekhez mért szükséges átalakítását. 
  
A korábbi években kialakított szervezeti működés hatékonynak bizonyult, így fon-
tos cél volt ennek fenntartása és megfelelő működtetése. Ennek fényében, tehát 
fenntartottuk az eredeti heti vezetői rendszert, amely jobban funkcionál, mint a 
központi irányítás. A heti vezetők közvetlenebb kapcsolatot tudnak fenntartani egy 
kisebb csoporttal, mint az egyesület elnöksége a teljes tagsággal. 
Tehát az év egyik fontos eredménye, hogy tovább tudott működni megfelelően az 
egyesület a fentebb említett szervezeti egységgel. 
  
A tagság a korábbi szinten maradt, tehát 60-70 fő közötti taglétszám határozható 
meg. Ez azért nem határozható meg pontosan, mert folyamatos fluktuáció tapasz-
talható a tagságban. A településünkre új családok érkeznek, amelyek tagjai közül 



többen jelentkeznek tagnak, viszont ennek ellenkezője is tapasztalható, mert néhá-
nyan el is költöznek a településünkről, akikkel nyilván megszakad a polgárőrség 
kapcsolata. Ezen kívül még egyéb okok is vezethetnek tagjaink elvesztéséhez. Ezek 
közül a lényegesebbek, például betegség, elhalálozás, stb. Ezeket a tagokat nyilván 
pótolni kell, tehát lényeges eredményként kell kiemelnünk a 2009-es évben, hogy a 
tagság átlagos létszámát sikerült a megfelelő szinten tartanunk. 
  
A dokumentum elején már kiemelésre került, hogy a 2008-as évben a rendezvények 
biztosításában elindult egy pozitív folyamat. Ez 2009-ben tovább erősödött és bő-
vült. Több rendezvényt és hatékonyabban biztosítottunk, mint a korábbi években. 
Fontos eredmény, hogy ez ügyben a tagság aktivitása nagyon erősödött a korábbi 
évekhez képest. 
Az év folyamán több esemény biztosítására, illetve a helyszínek éjszakai őrzésére is 
felkértek minket, amelyeknek az egyesület tagjai örömmel tettek eleget. Ez a fajta 
munka nagymértékben összehozza a község kulturális egyesületeit és a polgárőrsé-
get, amely nagyon hasznos lehet a további hatékony együttműködés folyamán. 
  
Lényeges eredmény volt, hogy a rendőrséggel több ízben együtt tudtunk működni. 
Sok esetben adtak információt olyan esetekben, amikor erős volt a gyanú, hogy 
bűncselekmény fog történni a község területén. Ilyenkor a járőrszolgálat fokozottan 
figyelte a kérdéses objektumokat. 
  
A Gombai Polgárőr Egyesület irányításában a 2009-es év folyamán egy fontos 
személyi változás következett be, amelyről feltétlenül említést kell tennünk. Az 
egyik heti vezetőnk, Kardulecz Tibor lemondott tisztségéről, az ő feladatait Kósa 
Attila látja el, aki egyébként egyéb ügyekben is tevékenyen segíti egyesületünk 
működését. 
  
Tájékoztatásképpen a kedves érdeklődőknek az elmúlt három év dokumentált járőr-
szolgálatait szeretnénk bemutatni táblázatos formában: 
 2007-es év hónapjai Dokumentált járőrszolgálatok száma 
Január 1 
Február 1 
Március 2 
Április 12 
Május 12 
Június 14 
Július 16 
Augusztus 14 
Szeptember 19 
Október 26 
November 23 
December 15 
  



 
  
  
  
2008-as év hónapjai Dokumentált járőrszolgálatok száma 
Január 14 
Február 16 
Március 10 
Április 13 
Május 11 
Június 20 
Július 23 
Augusztus 17 
Szeptember 11 
Október 15 
November 17 
December 10 
  



 
  

  
2009-es év hónapjai Dokumentált járőrszolgálatok száma 
Január 19 
Február 12 
Március 20 
Április 17 
Május 13 
Június 14 
Július 14 
Augusztus 14 
Szeptember 8 
Október 4 
November 6 
December 7 

  
  



 
 
A járőrszolgálatok számának alakulásából néhány fontos dologra következtethe-
tünk. 
Az első megállapítás, amit tehetünk az, hogy a 2007-es év a rendszer bevezetésének 
időszaka, így ebből nem vonatkoztathatunk az elkövetkezendő évekre. Megfigyel-
hető 2007-ben a járőrszolgálatok számának növekvő tendenciája, amely a rendszer 
bevezetésének és folyamatos fejlődésének tudható be. Magyarán 2007 a tanulás éve 
volt. 
A 2008-as év már több információval szolgálhat statisztikai szempontból, mivel itt 
már egy működőképes rendszerrel indult az egyesület. Megfigyelhető, hogy az év 
eleji fellendülést egy kisebb visszaesés követte. A nyári időszakban ismét meg nö-
vekedett a járőrszolgálatok száma, amely az ilyenkor tapasztalt problémáknak tud-
ható be, amelyeknek ellensúlyozására a szervezet tudatosan növelte az aktivitását. 
A 2009-es év az előző évi fejlődéshez képest stagnálást mutat. Ez persze nem meg-
lepő annak a ténynek az ismeretében, hogy 2007. bevezető évéhez képest könnyebb 
volt fejlődést elérni. 2008-ban már erősebb volt a szervezet, így több járőrszolgála-
tot tudott adni, tehát a 2009-es stagnálást is komoly eredménynek kell tekinteni. 
Ezekhez a számadatokhoz magyarázatképpen hozzá kell tennünk azt a tényt, hogy 
ezek a számok, mint ahogy az a táblázatokban olvasható a „dokumentált járőrszol-
gálatok számát” mutatják. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ennél jóval több szol-
gálatot adott a polgárőrség, csak nem mindről született megfelelő dokumentum, 
tehát kijelenthetjük, hogy ezek a mérőszámok a szolgálatok tendenciájának kimuta-
tására használhatók. 



  
A beszámolóban kitértünk a kulturális rendezvények biztosítására és őrzésére. Az 
alábbiakban tájékoztatásképpen látható az egyesület rendezvényekkel kapcsolatos 
munkájának statisztikája az elmúlt három év vonatkozásában. 
  
Évek Biztosított rendezvények száma 
2007 2 
2008 4 
2009 5 
  
  

 
  

A 2009. évi közgyűlés 
  
A 2009-es év szeptemberében a Gombai Polgárőr Egyesület közgyűlést tartott, 
melynek keretében jelentős döntéseket hozott. Az alábbi lényeges kérdésekben ho-
zott döntést a tagság: 
  

• A polgárőr autó továbbra is maradjon üzemben a lehető legtovábbi időpontig. 
• A polgárőrség tagjai jelentős többséggel döntöttek arról, hogy szükséges országosan 

érvényes polgárőr igazolványok rendszeresítése a polgárőröknek. Az igazolványok be-
szerzése és kiadásának előkészítése jelenleg folyamatban van. 

• A rendezvények biztosításához beszerzünk kisebb értékű, de viszonylag hatékony urh 
eszközöket. 



  

Összegzés 
  
A fenti adatokból jól látható az egyesület működése és fejlődésének iránya. A cél 
természetesen a következő évekre a polgárőr egyesület stabil működésének további 
biztosítása, valamint a lehetőség szerint a járőrszolgálatok számának növelése, va-
lamint még aktívabb részvétel a község kulturális életében. Ezen kívül fontos cél a 
rendőrséggel való rendszeres kapcsolat kiépítése, akár közös szolgálatok szervezé-
sével, vagy egyéb közös pontokon történő együttműködéssel. 
Befejezésül szeretnénk megköszönni az önkormányzat és a képviselőtestület támo-
gatását és sok siker kívánunk a 2010-es év feladataihoz.. 
 


