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Szakmai beszámoló
Az előző években megkezdett munkát folytatta Egyesületünk. Továbbra is
elsődleges feladatunkra koncentráltuk, mely a település biztonságának megőrzése, a
közrend fenntartása. A 2016-os évben Egyesületünk tagjai gyalogosan, vagy gépkocsival
láttak el járőrszolgálatot.
A 2016-os évben teljesített órák száma 300 órával alacsonyabb az előző évi
óraszámnál. Az óraszámok csökkenése mögött a kiemelt feladatok hiánya áll, és a kedvezőbb
időjárási körülmények sem adtak külön feladatot a téli hónapokban.
Taglétszámunk az új polgárőr törvénynek megfelelően -új igazolvány-igénylés
mellett- 46 fő-re módosult. Az év során 2 fő lépett be sorainkba, 5 fő megszüntette tagságát.
A ténylegesen járőrszolgálatot vállaló tagok száma 15-20 fő.
Munkánk, működésünk törvényes. Minden nyilvántartott tagunk érvényes arcképes
Polgárőr Igazolvánnyal rendelkezik, a törvényi előírásnak megfelelően.
Kerékpáros versenyt biztosítottunk Zalahalápon.
Szeptember hónapban a tanévkezdéskor egy héten át reggelente felügyelték a
polgárőrök a buszmegálló környékén az iskolás gyerekek biztonságos közlekedését.
A Mindenszentek időszakban rendszeresen ellenőriztük a temető rendjét.
Húsvét – Karácsony ünnepek időszakában járőrtevékenységet folytattak
polgárőreink a bel- és külterületeken.
A helyi labdarúgó mérkőzések rendezői feladatait rendszeresen ellátta 4-6 fő.
Az évek óta megrendezésre kerülő Falunap keretében főzőversenyen,
sportversenyeken vettünk részt.
Részt vettünk az Országos Polgárőr Napon Sopronban.
Látogattuk a megyei szintű Polgárőr napot Balatonkenesén.
Egyesületünk a nyári fesztiválok idején segített a Ghymes fesztivál, valamint a
Művészetek Völgye rendezvények helyszíni biztosításában, helyi rendezvények
biztosításában.
Az év során 2 fő polgárőr Galgóczi Imre és Horel Nóra sikeres Lovas polgárőr
képzésen vett részt Sümegen, mindketten tanúsítványt kaptak az elvégzett tanfolyamról.
Szokoli István alelnök részt vett egy 5 napos Polgárőr Akadémia képzésen
Lakitelken, sikeresen zárva a képzést, melyről tanúsítványt kapott.
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Szolgálatban teljesített órák száma: 1419 óra
- ebből rendőrséggel együtt
77 óra
Szolgálatok alatti céltevékenység (órában az összesből)
- bűnmegelőzés
1119 óra
- közlekedés biztosítás
300 óra

A szolgálat alatti intézkedések (alkalommal)
- jelzés adás: 1
- segítségnyújtás: 1

Rendelkezésre álló pénzeszközök 2016. év:
Bank Nyitó
Kp nyitó

12303
46741

Bank Záró
Kp Záró

47496 +35.193
4819 -41.922
Változás: -6.729 Ft

A részletes pénzügyi jelentést a könyvelő készítette. (Lásd mellékletek)

1. sz. melléklet: Főkönyvi kivonat
2. sz. melléklet: Mérleg; Eredmény-kimutatás

Kelt: Zalahaláp, 2017. május 8.
Tóth Miklós
elnök
Záradék: A Zalahalápi Polgárőr Egyesület a fenti Beszámolót 2/2017. határozatával
-egyhangú igen szavazattal- elfogadta.
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