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  "Tegyünk egymással, önmagunkért és egymásért!" 

 
 

Tárgy: 2013. évi szakmai beszámoló 
 

 

A 2012. évi beszámolónkban meghatározott fő céljaink között szerepelt: 

- A már elnyert lakossági támogatást és bizalmat megőrizni és tovább erősíteni.  

- Az egyesület stabil működésének - és az ehhez szükséges anyagi erőforrásoknak - további 

biztosítása. 

- A pártolótagsági intézményt rendszeressé tenni és még szorosabb együttműködést 

kialakítani azokkal a vállalkozásokkal és magánszemélyekkel, akik tudják és akarják is 

támogatni - anyagiakkal is - egyesületünket. 

- Járőrszolgálatainkat a már megkezdettek szerint továbbra is állandó rendszerességgel 

fenntartani és ezek minőségét tovább növelni. A már kialakulóban lévő járőrözési 

stratégiával és taktikával - A rendőrséggel és a környező települések polgárőrségeivel is 

összehangolva - kiemelt figyelmet fordítani térben és időben a veszélyeztetett területekre, 

településrészekre. 

- Folytatni és még aktívabbá tenni részvételünket a falu által szervezett, illetve a települést 

érintő rendezvényeken, eseményeken. 

- Felkészülünk az átadásra kerülő Közbiztonsági Központ munkájában való részvételre és a 

kialakítás alatt álló térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésére. 

- Folytatni a már megkezdett személyes bűnmegelőzési felvilágosító tevékenységet és aktív 

segítségnyújtást, emellett az internet (honlap, facebook, blog) adta lehetőségeket is még 

jobban kihasználva. 

- Hatékonyan részt venni a gyermek- és fiatalkorúak védelmében. Az iskola, játszótér 

körzetében a gyermekek sérelmére irányuló bűncselekmények és balesetek megelőzésére 

kiemelt figyelmet fordítunk, különös tekintettel a kábítószerrel kapcsolatos 

bűncselekményekre, valamint a gyermek- és fiatalkorúak - közrendet és közbiztonságot 

esetlegesen veszélyeztető - csoportosulásaira. 

- Ugyancsak nagy hangsúlyt kell fektetünk a helyi ifjúság nevelésére és ezért törekszünk 

alkalmanként segítőként a polgárőr tevékenység végzésébe is bevonni őket. Ennek 

köszönhetően már több fiatal vett részt a különböző rendezvénybiztosításokban és így 

megismerte a tevékenységünket is. Ezzel is próbáljuk őket a felelősségre szoktatni, valamint az 

arra rátermett fiatalokból az utánpótlást kiépíteni és szervezni. 

- Elérni, hogy a SZEM (SZomszédok Egymásért Mozgalom) szervezetten és tudatos 

formában beinduljon a településen a polgárőrség vezetésével és koordinálásával. 

- Tovább javítani egyesületünk hivatalos működésén.  

- A központi és közös rendőrségi, illetve polgárőrségi akciókban még aktívabban szerepet 

vállalni, valamint adott esetben szeretnénk ezek tevékeny kezdeményezői is lenni. 
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2013-ban az alábbi táblázatokban foglaltak szerint végeztük a szakmai feladatainkat: 
 

Önálló polgárőri szolgálat 
 

Önálló polgárőri szolgálat adatai, valamint az ellátás során történt 
intézkedések 

Polgárőr szervezet 
megnevezése Önálló 

szolgálat 
(eset) 

Résztvevő 
polgárőr 
(fő/óra) 

Elkövető visszatartása  
(fő) 

Jelzésadás 
hatóság felé 

(eset) 
   tul. ell. 

szabs. 

bűncselekmény  

Gombai Polgárőr 
Egyesület 

(rendezvénybiztosítás) 
22 69/399 - - - 

Gombai Polgárőr 
Egyesület 

(járőrszolgálat) 
308 648/2681 1 - 51 

MINDÖSSZESEN: 330 717/3080 1 - 51 

 
Rendőrséggel közös szolgálat 

 

Rendőrséggel közös szolgálat ellátása 
Polgárőr szervezet  

megnevezése 
Közös 

szolgálat 
(eset) 

rendőri létszám 
(fő) 

polgárőr létszám 
fő) 

polgárőr óra 

Gombai Polgárőr Egyesület 
(rendezvénybiztosítás) 14 58 110 614 

Gombai Polgárőr Egyesület 
(járőrszolgálat) 41 60 96 360 

MINDÖSSZESEN: 55 118 206 974 

 

2013 évben 14329 kilométert tettünk meg a járőrözések során. 
 

Egyesületünk 2013-ban is a működésre fordította a legfőbb hangsúlyt, új 
beszerzések alig történtek. A biztonságos szolgálatellátást segítő eszközök lettek csak 
beszerezve (láthatósági mellények, ruházati anyagok, zseblámpa), illetve az elérhetőségünket 
lehetővé tévő „ügyeleti telefonszámunk” érdekében használt („Dominós”) telefonkártya 
alkalmankénti feltöltése, valamint a szolgálati gépjárművünkkel kapcsolatos kiadások 
(tankolás, szerviz, biztosítás, stb.). Az anyagi támogatások is ezekre a kiadásokra lettek 
fordítva. 

 
Gomba község közbiztonságának javítása érdekében 2013-ban meghatározó és 

alapvető, az Önkormányzat által finanszírozott fejlesztések és változások következtek be. 
Egyik ilyen kiemelkedően fontos fejlesztés és beruházás, hogy az év közepén elkészült és 
átadásra került egy a település központjában található önálló és felújított objektumban 
(Gomba, Szemők Balázs tér 2. szám) a „Közbiztonsági központ”. Ebben nyert elhelyezést a 
rendőrség körzeti megbízottja és a polgárőrség irodája is. Itt került ugyancsak kiépítésre a 
települési térfigyelő kamerarendszer központja is. Ez a térfigyelő kamerarendszer a tervek 
szerint folyamatosan bővítésre kerül és a már meglévő kisebb egyedi alrendszerek is ide 
kerültek áthelyezésre. 2013-ban is több pályázatot adtunk be (NEA, illetve LEADER), 
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amelyek elsősorban a fenti fejlesztések folytatását célozták volna, azonban ezek a pályázatok 

sajnos mind elutasításra kerültek, így ebben az évben nem sok esély van a további 

fejlesztésekre. Ennek üzemeltetésében és használatában is meghatározó szerepet vállal 
Egyesületünk. 

 
Az állandó járőrözések mellett ez nagy segítséget ad ahhoz, hogy azonnal tudjunk 

reagálni a közbiztonságra veszélyes tevékenységekre, így a megelőzés mellett már az 
esetleges elkövetőket is el fel tudjuk tartóztatni, illetve a rendőrséggel közös járőrözéssel el is 
tudjuk fogni. Terveink és reményeink szerint folytatódik majd a térfigyelő kamerarendszer, 
valamint annak központjának bővítése is a nemrégiben átadott Közbiztonsági Központban, 
ami jelentősen segítheti a településen a közbiztonság megerősítését, mivel az komoly 
visszatartó erőt is képvisel, illetve szükség esetén az elkövetett törvénysértéseket, valamint az 
elkövetőket ennek segítségével tudja a rendőrség felderíteni és beazonosítani. 

 
Településünkön nagyon jó kapcsolatot ápolunk az önkormányzattal, sok 

segítséget is kapunk tőle, de törekednünk kell a jövőben saját lábon megállni, illetve minden 
lehetőséget megragadni, hogy anyagi erőforrásokat teremtsünk elő. Az egyesület kiemelten 
közhasznú státusza lehetővé tette, hogy az egyes adózók átutalhassák számunkra adójuk 1%-
át is. (Sajnos azonban - érthetően - ebből sem született nagy összegű bevétele az egyesületnek, 

sőt jelenleg is folyamatban, illetve függőben van még most is a korábban számunkra 

felajánlott néhány tízezer forintnak az átutalása.) A helyiek többsége tisztában van a 
polgárőrség szerepével a falu életében, csak sajnos a legtöbben inkább a saját gondjaikkal, 
teendőikkel törődnek és egyre kevesebb az olyan személy, aki tenni is hajlandó azért, hogy 
változások következzenek be a település közbiztonságában, s ez által az ő életükben is.  

 
A településen működő többi szervezettel, egyesülettel is jó a kapcsolatunk. Ezt 

mutatja az is, hogy tavaly is több felkérésünk és feladatunk volt a különböző rendezvények 
biztosításánál, amelyet tagjaink nagy örömmel végeznek. 
 

2013 elején együttműködési szerződést kötöttünk a szomszédos települések - 
Bénye, Monor, Csévharaszt és Monorierdő - polgárőr egyesületeivel. Ugyancsak 
együttműködési megállapodást kötöttünk a településen működő iskolával is. 

 
 Gomba községnek 2013. október hónaptól már önálló körzeti megbízottja van, de 
a polgárőrségre továbbra is kiemelten fontos szerep hárul. A település vezetése és 
lakossága igényli és joggal várja el – a rendőri jelenlét mellett is - a hatékony és aktív 
polgárőrség jelenlétét és eredményes tevékenységét, a közbiztonság fenntartása és 
fokozása érdekében. A rendőrséggel a kapcsolatunk megfelelő, a végrehajtó állománnyal és 
különösen a körzeti megbízottal ez az együttműködés és közös tevékenység nagyon jó, 
rendszeres napi kapcsolatban vagyunk. 2013-ban több alkalommal szerveztünk a rendőrséggel 
közösen közbiztonsági fórumot is. 

 
Úgy ítéljük meg, és úgy érezzük, hogy településünkön a Polgárőrség 

tevékenységének megítélése az elmúlt időszakban egyre jobb és egyre pozitívabb lett. A 
2013-as évre kitűzött feladatokat és célokat sikerült megvalósítanunk. Nagyszámú 
köszönetet, illetve támogató, dicsérő visszajelzést is kaptunk és ezt alátámasztja az is, hogy 
2013 évben több komoly és kézzelfogható támogatásban és anyagi segítségben részesültünk 
sok vállalkozástól és néhány helyi magánszemélytől is. Természetesen tudjuk, hogy sok 
teendőnk van még és további számos változtatást, fejlesztést kell majd véghezvinnünk. 
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Céljaink az elkövetkező időszakban: 
- A már elnyert lakossági támogatást és bizalmat megőrizni és tovább erősíteni.  
- Az egyesület stabil működésének - és az ehhez szükséges anyagi erőforrásoknak - további 
biztosítása. 
- A pártolótagsági intézményt rendszeressé tenni és még szorosabb együttműködést 
kialakítani azokkal a vállalkozásokkal és magánszemélyekkel, akik tudják és akarják is 
támogatni - anyagiakkal is - egyesületünket. 
- Járőrszolgálatainkat a már megkezdettek szerint továbbra is állandó rendszerességgel 
fenntartani és ezek minőségét tovább növelni. A már kialakulóban lévő járőrözési 
stratégiával és taktikával - a rendőrséggel és a környező települések polgárőrségeivel is 
összehangolva - kiemelt figyelmet fordítani térben és időben a veszélyeztetett területekre, 
településrészekre. 
- Folytatni és még aktívabbá tenni részvételünket a falu által szervezett, illetve a települést 
érintő rendezvényeken, eseményeken. 
- Az átadásra került Közbiztonsági Központ munkájában való részvétel és a térfigyelő 
kamerarendszer üzemeltetése. 
- Folytatni a már megkezdett személyes bűnmegelőzési felvilágosító tevékenységet és aktív 
segítségnyújtást, emellett az internet (honlap, facebook, blog) adta lehetőségeket is még 
jobban kihasználva. 
- Hatékonyan részt venni a gyermek- és fiatalkorúak védelmében. Az iskola, játszótér 
körzetében a gyermekek sérelmére irányuló bűncselekmények és balesetek megelőzésére 
kiemelt figyelmet fordítunk, különös tekintettel a kábítószerrel kapcsolatos 
bűncselekményekre, valamint a gyermek- és fiatalkorúak - közrendet és közbiztonságot 
esetlegesen veszélyeztető - csoportosulásaira. 
- Ugyancsak nagy hangsúlyt kell fektetünk a helyi ifjúság nevelésére és ezért törekszünk 
alkalmanként segítőként a polgárőr tevékenység végzésébe is bevonni őket. Ennek 

köszönhetően már több fiatal vett részt a különböző rendezvénybiztosításokban és így 

megismerte a tevékenységünket is. Ezzel is próbáljuk őket a felelősségre szoktatni, valamint az 

arra rátermett fiatalokból az utánpótlást kiépíteni és szervezni. 

- Elérni, hogy a SZEM (SZomszédok Egymásért Mozgalom) szervezetten és tudatos 
formában beinduljon a településen a polgárőrség vezetésével és koordinálásával. 
- Tovább javítani egyesületünk hivatalos működésén.  
- A központi és közös rendőrségi, illetve polgárőrségi akciókban még aktívabban 
szerepet vállalni, valamint adott esetben szeretnénk ezek tevékeny kezdeményezői is lenni. 
 

Itt szeretnék ismételten köszönetet mondani egyesületünk tagjainak, akik 
szabadidejükben - a mindennapi munkájuk mellett - időt és sokszor pénzt sem kímélve 
tették becsülettel, elhivatottan, amit önként vállaltak és részt vettek a polgárőrségi 
feladatok ellátásában, Gomba közbiztonságának erősítésében. 
 
 
Gomba, 2014. március 29-én 
     Tisztelettel: 
 
         Mátyás Ferenc 
              A Gombai Polgárőr Egyesület Elnöke 
 

 


