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Tisztelt Bizottság!
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 397/20 16. (XII. 09.) határozatával
jóváhagyta a 2017. első félévére vonatkozó munkatervét, mely szerint az Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság a 2017. januári ülésén tárgyalja meg a Békési Polgárőrség Közhasznú Szervezet
2016. évi munkájáról szóló tájékoztatót.
Gyarmati Sándor a szervezet elnöke, eleget téve a felkérésnek. megküldte az általa készített
tájékoztatót, melyet jelen előterjesztéshez mellékeltünk.
Kérem a T. Bizottságot, hogy a tájékoztatót szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozati
javaslatot elfogadni.
Határozati javaslat:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
a Békési Polgárőrség Közhasznú Szervezet 2016. évi munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul
veszi.
Határidő:

intézkedésre azonnal

Felelős:

Deákné Domonkos Julianna bizottsági elnök

Békés, 2017. január 17.

Deákné Domonkos Julianna sk.
bizottsági elnök
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BESZÁMOLÓ
A BÉKÉSI POLGÁRŐRSÉG
KÖZHASZNÚ SZER VEZET
2016 SW
MUNKÁJÁBÓL ESA
2017EW JEl? VBZETT
FELADA TOKR ÖL

Tisztelt Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Egyesületünk 2016. évben is teljesítette az Alapszabályban meghatározott célokat és
feladatokat;
A Poltzárör EyesüIet kiemelt célja és alapfeladata:
A helyi közrend és közbiztonság védelme, a bűnmegelőzésben való közreműködés, az
állampolgárok személyi biztonságának védelme, az állami, önkormányzati és állampolgári
vagyonvédelem elősegítése, a lakossági biztonságérzet növelése. a lakosság és a bűnüldöző
szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. Rendkívüli veszélybelyzetek esetében a
védekezésben való részvétel, a károk megelözésében és elhádtásúbari való részvétel, a
helyreállítás és újjáépítés feladataiban való részvétel.
A célok mevalósitása érdekében véizendö feladatok:
A helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint bűnmegelözésben való közreműködés
érdekében közterületi járőrszolgálatot Végez, Valamint figyelőszolgálatot, a közúti baleset
helyszínén, valamint bölcsödék, óvodák, iskolák közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet
látel.
A bűncselekmények elkövetését elősegítő és a közbiztonságot veszélyeztető körülményekről
tájékoztatja a rendőri és más intézkedésre jogosult szerveket.
A bünügyileg és közbiztonságilag fertőzött és Veszélyeztetett területeken a személyi
biztonság, az ingó és ingatlan vagyontárgyak védelme érdekében járőrszolgálatokat szervez.
A tetten ért bünelkövetöket haladéktalanul átadja a legközelebbi rendőri szervnek, vagy
rendőrnek.
Jelzést ad a gyermek- és liatalkorúak értelmi, erkölcsi, testi fejlődését súlyosan veszélyeztető
cseményekröl, amikor bünmegclőző és közbiztonsági jellegű védő, óvó intézkedések
megtételét tartja szükségesnek.
A bűnmegelőzés és a közbiztonság érdekében reklám és propaganda tevékenységet folytat.
A lakosság felé bünmegelőzési jellegű oktató, felvilágosító, tanácsadó tevékenységet végez,
együttműködve a helyi rendőri szen’ekkel.
A Polgárör Egyesület az előzőekben meghatározott alapfcladatán felül a következő kiegészítő
feladatokat végzi: A katasztrófavédelemhen való közremüködés, a baleset-megelőzésben, a
fogyatékos személyek védelme, a képfclvétel, rendezvények helyszinének biztosítása, a
bünmegelőzési és közbiztonsági. Valamint baleset-megelőzési bizottság munkájában való
közreműködés, a körözött tárgyak és személyek felkutatásában, valamint oktatási, kulturális
ismeretterjesztő tevékenység vállalása.
A Békési Polgárörség Közhasznú Szervezet taglétszáma 2016. december 3 l-én 78 [‘6. A
polgárőrök fáradtságot nem kímélve önkéntesen dolgoznak városunk közrendjének és
közbiztonságának javítása érdekében.
Legrobb együttműködő partnerünk a Rendőrség, mely nagy igényt tart munkánkra és az
együttműködésünk kiválónak mondható. Vezetői szinten a napi kapcsolattartás a jellemzö.
2016. évben összesen 295 alkalommal 428 polgárör 2041 óra közös szolgálatot láttunk cl egy
légtérben vagy a rendőrség vagy a Saját gépkocsinkban.
A közös munkavégzésünk nagyon eredményes.
Részt vettünk az alábbi közös szolgálatokban:
közlekedési akeiókban,
hatósági tanúként házkutatásokban, tanú kihallgatásoknál,
bűnügyi osztál lyal közösen megfigyelésekben,
rendezvények biztosításábasi.
-
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útlcz4irásokban, forgalom terelésben,
temetöknél figyelő szolgálatban.
tanya programban
sportrendezvénvek biztositásáhan
eltűnt személyek felkutatásban stb.
2W 6. évben Is éjjel és nappal is változó beosztással végeztük szolgálatainkat. mindenütt ott
vannak polgárőreink, még akkor is, ha nincsenek szolgálatban, figyelik a város közrendjét
közbiztonságát.
Mindenszentek előtt és után kh.5 napig végeztünk szolgálatot Békés város temetői előtt a
parkoló autók feltörésének megakadályozása és a temetőkben a viráglopások megelőzését.
Városi rendezvényeinken mindig jelen voltunk segitve az Önkormányzat munkáját. A Piac
téren rendezett ünnepségeket egész évben biztositottuk, jelen voltak polgáröreink minden
héten a piaci napok biztosításában.
Nemzeti Unnepeken, konceneken és egyéb rendezvényeken .A Madzagfalvi napokon teljes
létszámmal éjjel-nappal 4 napon keresztül teljesitettünk szolgálatot.
Az Önkormányzat felkérésére a segély osztások, étel osztások valamint az Erzsébet
utalványok kiosztásának biztositásábwi is részt vettünk. A közmunkások kifizetésénél
folyamatosan minden alkalommal biztosíguk a kifizetés problémamentességét. 2016 évben a
város fenyőfáját és az adventi koszorút az elsö perctől kezdve őrizte a polgúrőrség egészen a
2017. évi lebontásig. Ez alatt az időszak alatt nem történt lopás és még rongálás sem.
Tanya programunkat folyamatosan végeztük Lada Niva gépkocsival a rendörökkel közösen
és önállóan is. A tanyán élő idős emberek örülnek, ha a polgárőrség gépkocsiját meglátják és
megnyugvást jelent számukra jelenlétünk. 2016 évben is folytattuk az Országos Polgárör
Szövetség és a Magyar Vöröskereszt által meghirdetett „ Tisztelet az éveknek, biztonságot az
időseknek,, programot. 2013. év tavaszán csatlakoztunk az OPSZ által kezdeményezett ‚.100
x 100 Biztonság” progmhoz,amely mára 300 xlOO Biztonság,, nevet viselő, mert már 300
település csatlakozott az országban ehhez a programhoz. Békés megyében jelenleg 12
egyesület vesz részt ebben a programban Szolgálataink 30 %-át 2016. évben a kültcrülctck
biztonságára forditottuk. A program célja a bünügyilcg fertözöttebb település részen élők
biztonságérzetének javítása. Kiemelten járőrözünk ezeken a településrészcken. A lakosság
biztonságérzete javult. V. kerület Szabadkai utca és a IV. kerület Táxicsics u. környéke.
Karitativ szolgálataink keretében tanyán élő idős embereknek segitettek polgáröreink fát
hasogatni, bevásárolni.
Kiemelt figyelmet forditottunk a nagy hidegben. hogy Főleg az egyedül élő idős embereknél
rüstöl-e a kémény, flitenek-e. Ne történjen Békés városban sem az utcán sem a lakásokban
kihüléses haláleset.
2016. évben is biztosítottuk a postásokat a nagy összegű kifizetések alkalmával azokon a
napokon. amikor a Posta erre igényt tartott.( nyugdíjak, családi pótlék stb.) Esti órákban
figyelemmel kísértük a postakocsi érkezését és távozását a posta előtt. ATM pénz automaták
figyelő szolgálat keretein belül ellenőriztük. Figyelemmel kisénük, nehogy bűnelkövetök
kezébe kerüljön.
Polgárőr szolgálataink növelésével hozzájámltunk ahhoz,, hogy Békés városban javuljon a
közrend és a közbiztonság valamint a lakosság biztonságérzete.
2016. évben is folyamatosan ott voltunk az iskolák előtt iskola kezdés és befejezés
időponjában megakadályozva a büncselekményekct. /drog. stb./. Ezt a feladatot a
Rendőrséggel közösen összehangoltan végeztük.
Az otthonlakások visszatérő ellenőrzésével megakadályoz2uk a gyermekek körében elkövetett
erőszakos cselekmények előfordulását. A gondozóknak rendelkezésükre áll az ügyeleti
telefonszámunk, amelyet éjjel-nappal hívhatnak, ha nem tudják mcgfékemi a gyerekeket.
Ebben az évben, az otthonlakásban lakók gondozásában több esetben segítettünk, részt
vettünk több alakalommai az elcsavargott gyerekek megkeresésében.
Ezen esetek száma jelentősen emelkedett a tavalyi esetekhez képest.
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Iskolákban és annak környékén is jelen vannak polgárőreink a gyermekek valamint az
iskolában dolgozók biztonságára vigyáznak.
Folyamatos járórszolgálatokat végeztünk a kertekben a kerti lopások ( állat,tennény. fa)
megakadályozására. Munkánk eredményes volt.
A NAV felkérésére polgáröreink többször vettek részt intézkedésekben mint hatósági tanúk
Sportrendezvények kézilabda kosárlabda mérközések valamint labdarúgó mérkőzések
biztositásában is részt vettünk. Egyéb sport rendezvények, futóversenyek, kerékpár versenyek
biztosítását is elvégeztük.
Továbbfolytattuk a lakások figyelő szolgálatát rendezvények alkalmával (lakodalom, temetés
stb.) megelőzve a büncselekményeket. Tartósan távollévő nyaraló, utazó lakosok lakását
bejelentés alapján körühekintö, visszatérő ellenőrzésekkel próbáltuk megelőzni a lakások
feltörését. Ilyen jellegű bűncselekmény nem is történt azokban az esetekben amikor a
lakosság kérte a segítségünket.
Polgárőreink folyamatos járőrszolgálatot láttak cl egész évben Békés Város bel és
külterületén.
Télen este a polgáröreink kiemelten figyelték az egy személyes boltokat, a vagyon elleni
büncselokmények megelőzésére. Közterületi jelenlétünkkel Piaci napokon a ieblopások
visszaszoritásában tevékenykedtek a polgárőrök. A 470-es út mellett folyamatosan vettek
részt polgárörök sebesség csökkentésben.
Hétvégeken a diszkók és környékének kiemelt ellenőrzését végeztük. hogy fiataljaink
biztonságosan szórakozhassanak. valamint a szórakozóhelyröl való hazatérés alkalmával
megakadályoztuk a rongálást, randalírozást. Legalább is ahol megjelentünk nem történt ilyen.
‚

2016. évben is folyamatosan az Önkormányzat felkérésére őriztük városunk értékeit. 7
héten át minden éjszaka ödztük a város adventi koszorúját a feltöltött korcsolya pályát
valamint egyéb önkormányzati értékeket.
2017. évben szintén kiemelt figyelmet forditunk korcsolya pályára, mert Ím nincs őiizve
gépkocsival Mhajtanak és a pályát korcsolyázásra alkalmatlanná teszik.
‚

Szo1álatajnk 2016. évben;
Önálló figyelő és járőr szolgálat: 27 495 óra
Rendőrséggel közös szolgálatok: 2041 óra
Onkormányzan vagyon őrzése: 1100
A polgárörök Összesen 30 636 óta szolgálatot teljesítettek a múlt évben.
Egész évben nyitva állt a székházunk a lakosság számára. Éjjel- nappal hívható ügyeleti
telefonszámunk van. Bejelentésre azonnal tudjuk a szolgálatos polgárőröket a helyszínre
küldeni.
Polgárőreink folyamatos járörszolgálatot láttak el egész évben Békés város bel ás
külterületén.
2014. évtől részt veszünk a kerékpáros útöri szolgálatban is. Ezt a tevékenységet 2016 évben
is folytattuk.
A közgyűlés által elfogadott 2016. évi pénzügyi beszámolót és a 2017. évi költségvetés
tervezetet még nem tudjuk csatolni. mivel egyesületünk még nem tartotta meg az évi rendes
beszámoló közgyűlését. A közgyűlés utáni beszámolót utólagosan biztosítjuk.
2017.évi terveink:

Ó

Tovább folytatjuk bűnmegelőzési feladalainknak megfelelően a polgárör szolgálatainkat.
4

Még több oktatási kivánunk szervezni a polgárőreinknek. hogy minél jobbasi felkészültek,
képzettek legyenek.
Polgárörcink szakmai oktatásban részesültek. vizsgázott polgárörökket látunk ci magas szintú
megbízható vagyonőri-, bünmegelöző valamint közlekedés biztonsági járör szolgálatot 201 7.
évben is.
Több éve tervezzük a gépkocsink cseréjét. Ez idáig nem tudott megvalósulni, mivel a
támogatásaink nagy részét maximum egy éves elszámolási határidővel kapjuk és vagy cl kell
költenünk vagy esetlegesen vissza kelt fizetnünk a kapott összeget Kérelemmel fordultunk
Izsó Gábor Polgármester Urhoz. hogy a 2016. évben az Önkormányzattól kapott támogatási
összegeket ne kelljen elkölteni, az jelenleg is a baiikszámlájkon van ás a 2017. évi
Belügyminisztédumi valamint Önkormányzati támogatásokat összerakva esély vau az új
gépkocsi megvásárlására. Váijuk a pozitív döntést.
A 2016 évi támogatást megköszönve, bizunk benne, hagy 2017. évben is megkapjuk
müködésünkhöz az Onkormányzati támogatást és ki tudjuk cserélni a gépkocsinkat.
.

Maradok tisztelettel

/

Békés. 2017. január 16.

Gyarmati Sándor
elnök

