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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 2019-es évben Egyesületünk tagjai gyalogosan, vagy gépkocsival
láttak el járőrszolgálatot.
A 2019-es évben teljesített órák száma kb. 140 órával alacsonyabb az előző évi
óraszámnál. Az óraszámok csökkenése mögött a kevesebb megyei és országos kiemelt
feladatellátási igény áll.
Taglétszámunk az új polgárőr törvénynek megfelelően -új igazolvány-igénylés
mellett- 52 fő-re módosult. Az év során három fő lépett be sorainkba, két fő távozott. A
ténylegesen járőrszolgálatot vállaló tagok száma 10-12 fő.
Munkánk, működésünk törvényes. Minden nyilvántartott tagunk érvényes arcképes
Polgárőr Igazolvánnyal rendelkezik, a törvényi előírásnak megfelelően.
Az általánosan végzett járőrözéseken túl az alábbi feladatokat látta el a tagség:
Január: temetés biztosítása Tapolca, Tapolcai RK-val közös szolgálat
Március: temetés biztosítása Zalahalápon
Április:

kerékpáros versenyt biztosítottunk Zalahalápon, Tapolcán

Május:

borút biztosítása, Zalahaláp
labdarúgó mérkőzések a szezonban folyamatosan

Június:

Csontváry Általános Iskola „Egy nyp a biztonságért” rendezvényén bemutatkozás
Tapolcai félmaraton futóverseny biztosítása

Július:

Kapolcs – vagyonvédelem, fesztivál biztosítása

Augusztus: Falunap keretében főzőverseny
Ábrahámhegy – bornapok biztosítása
nemzetközi kerékpárverseny biztosítása
nemzetközi tájfutóverseny biztosítása
Szeptember: reggelente felügyelték a polgárőrök a buszmegálló környékén az iskolás gyerekek
biztonságos közlekedését
Tapolca – futóverseny biztosítása
Ábrahámhegy – rendezvény biztosítása
szüreti felvonulás – Zalahaláp, Badacsony
Október: temetés biztosítása – Zalahaláp
koszorúzási megemlékezés
mindenszentek – temető biztosítása
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November - mindenszentek – temető biztosítása
Márton napi lámpás felvonulás biztosítása
December: mindenki karácsonya
Húsvét – Karácsony ünnepek időszakában járőrtevékenységet folytattak
polgárőreink a bel- és külterületeken.
A helyi labdarúgó mérkőzések rendezői feladatait rendszeresen ellátta 4-6 fő.
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Szolgálatban teljesített órák száma: 1558 óra
- ebből rendőrséggel együtt
244 óra
Szolgálatok alatti céltevékenység (órában az összesből)
- bűnmegelőzés
1358 óra
- közlekedés biztosítás
150 óra

Rendelkezésre álló pénzeszközök 2019. év:
Bank Nyitó
Kp nyitó

376.596
200

Bank Záró
Kp Záró

310.154
81.190
Változás:

-66.442 Ft
+80.990 Ft
+14.548 Ft

A részletes pénzügyi jelentést a könyvelő készítette.

Kelt: Zalahaláp, 2020. február 17.
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