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Polgárőr Egyesület 
Tolmács 
 
 
 

Beszámoló a Tolmács Polgárőr Egyesület működéséről, Tolmács község közbiztonsági 
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 

feladatokról 
 
 
Éves - a 2010. évet záró - közgyűlésünk 2011. február 27-én volt.  
Napirendi pontok voltak: 
 1. A vezetőség beszámolója 
 2. A felügyelő bizottság jelentése 
 3. Pénzügyi beszámoló 
 4. Egyebek 
 
1 perces néma felállással adóztunk elhunyt alapító tag polgárőr társunk, Kuris László 
emlékének, majd folytatódott a közgyűlés. 
 
A 2010. évben teljesített szolgálatok: 

Járőr szolgálat    750 óra, rendőrrel 3 óra 
Rendezvények biztosítása  123 óra 
Repülőnap biztosítása   154 óra 
Postai kézbesítő kísérése  490 óra 
Választási helyiség őrzése    27 óra 
Sportrendezvény biztosítása    24 óra 
Szüreti felvonulás és bál  182 óra 
Színpad őrzés      48 óra 
Összesen:             1574 óra szolgálatunk volt. 

 
Jelenlegi létszámunk 37 fő. 
 
A közgyűlés a kitűnő vacsorának is köszönhetően jó hangulatban zajlott. Megköszöntem a 
képviselő-testületnek a költségvetésében biztosított 100.000 Ft támogatást. 
Az egyesület továbbra is töretlenül működik, lemorzsolódás nem volt.  
Rendkívüli eseményünk 2010. évben sem volt, a község közbiztonsági helyzete jó, így 
különösebb pótintézkedésekre nem volt szükség. 
A szolgálat a szokásos módon – vezénylés alapján – történik, a tartalék vezénylésével elértük, 
hogy kieső szolgálatunk nem volt. 
A postával kötött szerződéssel nehéz feladatot vállaltuk, mert nyugdíjfizetési napokon (kb. 
11-12 nap) a kézbesítőt kísérjük. Mivel a kísérés munkanapokon történik, csak nyugdíjasokat 
tudunk vezényelni erre a feladatra. 
Az idén (2011. évben) áprilisban nem szerveztünk környezetvédelmi napot, mert nem lett 
volna indokolt, de a polgármester úrral úgy döntöttünk, hogy a falunap előtt végrehajtjuk a 
szükséges környezetvédelmi – faluszépítési feladatokat. 
Tovább folytatjuk a házalások megszűntetését. Polgárőreink részt vesznek a labdarúgó 
mérkőzések biztosításában.  
A polgárőr járőrök Továbbra is figyelemmel kísérik a közvilágítás helyzetét, a tapasztalatokat 
bejegyzik a szolgálati naplóba. 
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Összességében azt jelenthetem a képviselő-testületnek, hogy polgárőreink továbbra is 
lelkesen teljesítik önként vállalt kötelezettségüket. 
 
A 2010. évben kapott támogatásról Csehek József - mint az egyesület gazdasági felelőse – a 
számlák alapján elszámol. 
 
 
Kérem beszámolóm elfogadását, és a képviselő-testület további munkájához jó egészséget 
kívánok. 
 
 

Tisztelettel: 
 
 
 
                  Csáthy Rudolf 
         a polgárőr egyesület elnöke 


