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KÉTHELYI POLGÁRŐT EGYESÜLET 2019.ÉVI BESZÁMOLÓJA 

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt képviselő testület! 

Egyesületünk célja, a közrend és közbiztonság javítása, a személy- és vagyonvédelem, 

a bűnmegelőzés hatékonyságának fokozása, az állampolgárok biztonságának védelme, 

biztonságérzetük javítása. Ezt a munkát már 6 éve töretlenül igyekszik egyesületünk ellátni a 

jelenleg 36 fős tagságával. Hosszú idő után a tavalyi évben1 fővel bővült taglétszámunk. Az 

elmúlt évben egyre szorosabb kapcsolatot alakítottunk ki az önkormányzattal, a rendőrséggel 

és ami talán a legfontosabb a lakosággal. Megszokottá vált az évek során, hogy a településen 

tartott rendezvényekre hívnak bennünket, számítanak jelenlétünkre. Jelentős szerepet 

vállalunk a falunap, a szüreti felvonulás és Mindenszentekkor a temető biztosításában. Ez 

szerencsére az elmúlt évben sem volt máshogy. Ezt bizonyítja az is, hogy a tavalyi évben 

összesen 2358 óra szolgálatot adtak polgárőreink, ebből 83 óra szolgálatot a rendőrséggel 

közösen teljesítettek. Folyamatosan részt veszünk a helyi sport és kulturális-szórakoztató 

rendezvények biztosításában is.  

Szoros kapcsolatot ápolunk a rendőrségi szervekkel is. Gyakran látnak el polgárőreink 

közös szolgálatot a rendőrséggel együtt, ami egy jól bevált gyakorlat lett az évek alatt, és amit 

a jövőben is szeretnénk folytatni. Emellett gyakran vállalnak a tagok éjszakai járőrözést is.  

A tavalyi évben folytatódott a megfigyelő kamerarendszer kiépítése, amely még 2018-

ban kezdődött. A kamerarendszer igyekszik majd a falu lakosainak biztonságát szolgálni. 

Reméljük, hogy a munkálatokat az idei évben (nyárig) sikerül befejezni, már csak az 

engedélyek beszerzése van vissza. 

Egyesületünk bevétele a tavalyi évben 2.035.286 Ft volt. Ebből 450.000 Ft-ot Kéthely 

Község Önkormányzat Képviselő-testületétől kaptunk, amelyet ezúton is szeretnénk még 

egyszer megköszönni. További 400.000 Ft támogatást kaptunk a Megyei Polgárőr 

Szövetségtől. A Nemzeti Együttműködési Alap 1.000.000 Ft összegű forrást biztosított az 

egyesület számára, míg az Országos Polgárőr Szövetség 120.000 Ft-tal támogatta 

egyesületünket. Ebből a 120.000 Ft-ból a Sportpálya területén 4 db kamera kerül kihelyezésre. 

A maradék pénzösszeg a 2018-es évből áthozott pénzmaradványból és az egyesületi tagdíjból 

tevődik össze. 



Az egyesület kiadása a 2019-es évben 1.020.942 Ft volt. A kiadások a kamerarendszer 

kiépítéséhez szükséges kifizetéseket tartalmazták. Még 1.000.000 Ft összegű számla a 

közeljövőben kifizetésre fog kerülni, amely szintén a kamerarendszer megvalósulásához 

szükséges. 

A jövőben továbbra is szeretnénk aktív szerepet vállalni a közösség életében. 

Továbbra is részt kívánunk venni a településen lévő rendezvények, események biztosításában. 

Szeretnénk tovább mélyíteni a kapcsolatot a környező rendőrkapitányságokkal a falu 

lakosainak védelme érdekében.  

A falu védelme, biztonsága érdekében pedig szeretném kérni a lakosságot, hogy 

jobban figyeljenek egymásra, értékeikre. Ha pedig bármi gyanúsat észlelnek kérem hívják a 

rendőrséget, vagy jelezzék az a polgárőrség bármely tagjának. Szeretnénk mindenkinek, 

mindenhol segíteni, ahol csak kell.  

Azokat a személyeket pedig, akik részt szeretnének venni a falu közbiztonságának 

megőrzésébe, azokat sok szeretettel várjuk egyesületünkbe. 
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