
 

 

 

 

BBAALL AATTOONNAAKK AALL II   PPOOLL GGÁÁRRŐŐRR  EEGGYYEESSÜÜLL EETT   
  

Cím: 8243 Balatonakali, Kossuth Lajos utca 45. 
Telefon: (06 30) 621-2378 – Slemmer István elnök 

E-mail:  slemmeristvan@c2.hu  

 

B E S Z Á M O L Ó 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Ezúton küldöm egyesületünk elmúlt időszakra vonatkozó tevékenységével és működésével 

kapcsolatos beszámolónkat. 

 

A téli időszakban adott szolgálatok jelentős részét a település folyamatos felügyelete, azon belül is 

elsősorban és kiemelten a külterületi ingatlanok ellenőrzése tette ki. Ezen időszak alatt 

településünkön jelentősebb bűncselekmény nem történt. 

A rendőrséggel történő együttműködés továbbra is elsősorban településünk felügyeletére, a körzeti 

megbízott munkájának segítésére, erősítésére irányult. 

A 2018. január 01. és május 24. közötti időszakban mindösszesen 1.800 óra szolgálatot teljesítettünk. 

  

Az idei nyári idegenforgalmi szezonban továbbra is elsősorban az idegenforgalom szempontjából 

kiemelt területekre kívánunk koncentrálni az egyéni, valamint a rendőrséggel közösen szervezett 

szolgálatok során egyaránt. Ennek továbbra is kiemelt eszköze a fokozott jelenlét biztosítása, hogy 

csökkentsük az alkalmi bűnesetek elkövetésének lehetőségét, növeljük a településen tartózkodók 

biztonságérzetét. A korábbi évekhez hasonlóan - előzetes egyeztetés alapján - továbbra is részt 

veszünk a rendezvények biztosításában. Az idei évben is több alkalommal is tervezzük önálló, illetve 

rendőrséggel közös szolgálatok során a 71-es főúton kiemelt akciók végrehajtását, melyek során a 

meglévő rendszámfelismerő rendszer használatával ellenőrizni fogjuk a településen áthaladó 

gépjárműforgalmat. 

Az idei évben több Balatonfüreden megrendezésre kerülő esemény miatt is vélhetően 

településünkön is jelentősen megnövekedett látogatói létszámra kell számítani és felkészülnünk. A 

Balatonfüredi Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint kiemelten számítanak a járás minden 

polgárőr egyesületére, így a balatonakali egyesület támogató munkájára is. 

 

Az idei évben több futóverseny is megrendezésre került és kerül az év során balatonakali 

versenyközponttal. Ezen eseményeken 800-2000 ember részvétele is várható, mely komoly 

szervezést és együttműködést igényel. Mint a korábbi időszakban, így most is kiemelten, megfelelő 

létszámban és technikai eszközzel részt veszünk ezen rendezvények sikeres és zökkenőmentes 

lebonyolításában. 

 

A tisztelt Képviselő-testület által egyesületünknek juttatott anyagi támogatást ezúton is köszönöm. A 

részünkre biztosított forrás az egyesület elmúlt időszakban végrehajtott célszerinti fejlesztéseihez, 

valamint az egyesület használatában lévő gépjármű fenntartási költségeihez jelentős segítséget 

nyújtott. 

 

Kérem beszámolóm elfogadását. 

 

 Tisztelettel, 

Balatonakali, 2018. május 24. 

 Slemmer István s.k. 

 egyesület elnöke 


