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A 2010. évben 33 fővel kezdtük meg a munkát. A tagfelvételeknek köszönhetően a
létszámunk 36 főre duzzadt az év végére. Szerencsénkre nem kellett senkit eltávolítani
fegyelmi úton az egyesületből és nem volt olyan sem, aki megszüntette volna a tagsági
viszonyát. Ennek köszönhetően a taglétszám 3 fővel növekedett.
A szolgálatok ellátása során rendkívüli esemény nem történt. Tettenérés, elfogás nem volt.
A tavalyi évben tervezett szolgálatot összesen 1756 órában láttunk el, sajnos rendőrrel közös
szolgálatra nem került sor. A szolgálatokat az OPSZ pályázatának is köszönhetően túlnyomó
részt gépkocsival láttuk el.
Rendkívüli szolgálatot láttunk el a helyi önkormányzat által szervezett rendezvényeken a
március 15.-én, falunapkor, halottak napján és a választásokkor összesen mintegy 100 órában,
továbbá csatlakoztunk a megyei szövetség által összehangolt szolgálatellátásokhoz is.
A vörösiszap katasztrófa kapcsán 3 alkalommal vállaltunk szolgálatot összesen 14 fővel 120
órában. A vörösiszap károsultjait a Megyei Szövetség kezdeményezéséhez csatlakozva 10.000
Ft-tal támogattuk.
Február elején rendkívüli közgyűlésre került sor, ahol a tagság egyöntetűen felsorakozott az
Országos Polgárőr Szövetség feladatterve mögé. Vállaltuk a gépkocsizó, a környező
településeket is érintő járőrszolgálatok ellátását.
Február 18-án tisztújító közgyűlést tartottunk, ahol megválasztottuk az új elnökséget, a régi
elnökség beszámolt az elvégzett feladatokról, valamint elfogadtuk a 2010. évi feladattervet.
Május elején ünnepeltük egyesületünk megalakulásának 15. évfordulóját. Egész napos
rendezvényt szerveztünk tagjainknak és családtagjaiknak.
Részt vettünk a Megyei Szövetség évi rendes közgyűlésén és képviseltettük magunkat a
regionális értekezleteken is.
A hagyományoknak megfelelően 5. alkalommal szerepeltünk a Marcal-menti településeket
érintő /megyehatáron is átívelő/ Polgárőr Kupa kispályás labdarúgó tornán, ahol az
egyesületeinket érintő problémákat is megvitattuk.
Ott voltunk Taljándörögdön a Megyei Polgárőr napon is, ahová leendő ifjú polgárőrök is
elkísértek bennünket.
Júliusban 10. alkalommal szerveztük meg a Polgárőr- és Sportnapot, ahol a helyi polgárőrök
és az iskolás korú gyerekek különböző feladatok teljesítésével vetélkedhetek egymással.

A nyár folyamán új tagjainknak polgárőr alapképzést szerveztünk, régi tagjaink
továbbképzésben részesültek.
Egyesületünk elnöksége részt vett a regionális vezetőképzőn is.
Teljesítettük adminisztrációs kötelezettségeinket. Időben elszámoltunk a pályázatokon nyert
összegekkel és leadtuk az egyéb bevallásokat is.
A 2010. évben a helyi Önkormányzat összesen 65.000 Ft-tal támogatta egyesületünk
munkáját. Magánszemélyektől 10.000 Ft-ot kaptunk, a SZJA 1%-os felajánlásokból a
bevételünk 53.000 Ft volt.
Az OPSZ által nyújtott támogatásból egységesítettük felszerelésünket és gépkocsis
járőrszolgálatokat láttunk el.
Összességében elmondhatjuk, hogy sikeres évet zártunk.
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