
                                                                                                                                                                              

 

 

BESZÁMOLÓ 

 
A 2021-es évben az alapító okiratnak megfelelően, valamint Lelle és Boglár város 
Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerint végezte 
tevékenységét. 
 

Az egyesület célja: A közrend és közbiztonság javítása, a személy- és vagyonvédelem, 
bűnmegelőzés hatékonyságának fokozása, az állampolgárok biztonságának védelme, 
biztonságérzetük javítása. 

 

Az egyesület feladatai: 
- a rendőrség és rendfenntartó fegyveres erők, fegyveres biztonsági őrség, 

természetvédelmi és mezei őrszolgálat támogatása, 
- létesítmények, telephelyek, területek, járművek, vagy más dolgok bűnmegelőzési 

megfigyelése,  
- rendezvényeken bűnmegelőzési feladatok segítése, 
- a természetes személyek biztonságának, életének, testi épségének védelme, 
- helyszín biztosítása baleset vagy betörés után, 
- katasztrófa megelőzés és elhárítás, 
- család, gyermek és ifjúság védelem, 
- környezetvédelem, 
- a vállalt feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. 

 

A feladatok végrehajtása érdekében együttműködési megállapodást kötöttünk: 
- Balatonlelle Város Önkormányzatával, 
- Balatonboglár Város Önkormányzatával, 
- Fonyódi Rendőrkapitánysággal, 
- Balatonboglár-Balatonlelle Közös Tűzoltóságával, 
- Diáksport Egyesülettel. 

 

Az önkormányzatokkal és a rendőrséggel, de talán a legfontosabb a lakossággal a kapcsolat az 
elmúlt időben még szorosabbá vált. Mi sem bizonyítja jobban, minthogy sok esetben 
közvetlenül hozzánk fordulnak tanácsokért és segítségért a helybeliek, de az is előfordult, hogy 
az üdülő tulajdonosok és az idelátogató nyaraló vendégek. 
  
Az intézmények, gazdasági társaságok és a civil szervezetek megismerték az egyesületet és 
felismerték szükségszerűségét.  Szinte elképzelhetetlen rendezvény megtartása a Polgárőrség 
jelenléte nélkül. 
 

A szolgálatok ellátását 2 db. saját tulajdonú gépjárművel, 2 db segédmotorkerékpárral, 

kerékpárokkal és gyalogosan láttuk el. Az egységes megjelenés és hovatartozás céljából a 

látható polgárőrség formaruha használatát megoldottuk. ezek kiegészítése és pótlása 

folyamatosan történik. 
 

Az egyesület a számviteli törvénynek megfelelően pénztárkönyvet és naplófőkönyvet vezet. 
Szerződés alapján a könyvelői feladatokat könyvelő végzi. 
A törvényi előírásoknak megfelelően eleget tettünk az éves beszámoló közzétételének. 
 

Lellei Polgárőr Egyesület 
8638 Balatonlelle, Petőfi S. u. 2. 

E-mail: balatonlelle@somogypolgaror.hu 

Honlap: http://lelleipolgarorseg.hu 

mailto:balatonlelle@somogypolgaror.hu


Az egyesület taglétszáma: 30 fő aktív tag. 
Szolgálati óraszámok alakulása: 

Önállóan:    4.962 óra,  

Rendőrrel:           944 óra,  

összesen:    5.906 óra szolgálatot láttak el az egyesület tagjai.  

 

Előfordult, amikor egy ugyanazon időpontban, 10 fő volt szolgálatban. A Rendőrség állomány 

csökkenésének hatására jelentősen megnövekedett a közös szolgálatok száma, így az önálló 

szolgálataink némileg csökkentek. Összességében az összes szolgálati órák száma hasonlóan 

alakult az előző évihez képest. 

Az alábbi kiemelt eseményeken vett részt az egyesület: 

─ Rendszeres szolgálat a strandok területein, 
─ Halottak napján a temetők és környékének fokozott ellenőrzése, 
─ Állandó 24 órás készenléti szolgálat 25 esetben került bevetésre, 
─ Megelőző rendszeres járőrszolgálatok 169 alkalommal, 
─ Szőlőhegyen folyamatos figyelő szolgálat  

 

Egyéb elvégzett feladatok: 

─ Iskolai rendezvényeken bűnmegelőzési feladatok, 
─ Sport rendezvényeken bűnmegelőzési feladatok, 
─ Gyermeknapon bűnmegelőzési feladatok, 
─ Város területén megtartott egyéb rendezvények alkalmával külön járőr felállítása és 

fokozott járőrözés 19 esetben, 
─ Temetéseken parkolók őrzése 7 esetben, 
─ Halottak napja alkalmából 3 napon keresztül 12 órás folyamatos szolgálat mindkét város 

köztemetőiben. 
 

A COVID plusz feladatokat adott egyesületünknek, amiben komoly segítséget nyújtottunk az 

Önkormányzatoknak a területek zárásakor és ezeknek az ellenőrzésével. A Szociális 

Alapszolgáltató esetében jelentősen megnövekedtek az ételkiszállítások A bevásárlások terén 

élelmiszer-, gyógyszervásárlás, valamint postai szolgálatások igénybevételének igénye. .Ezen 

feladatok enyhítése érdekében egyesületünk 9 héten keresztül napi szinten segített ezekben a 

feladatokban. A feladatok ellátáshoz nélkülözhetetlen volt a védőeszközök és felszerelések 

nagyobb tételben való beszerzése, ami jelentősen megnövelte a kiadásainkat.  

 

A fent felsorolt feladatok ellátásának eredményeként egyesületünk hozzájárult ahhoz, hogy 

Balatonlelle Rendőrőrs területén a közbiztonság megóvásában nagy szerepet vállalt. 

Balatonlelle, 2022. március 10. 
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