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Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 495/2017. (Xl. 30.) határozatával
jóváhagyta a 2018. I. félévre vonatkozó munkatervét, amely szerint a Képviselő-testület a 2018.
áprilisi ülésén tárgyalja meg a Békési Polgárőrség Közhasznú Szervezet 2017. évi munkájáról
szóló tájékoztatót.

Gyarmati Sándor elnök, eleget téve a felkérésnek, megküldte az általa készített tájékoztató
anyagot, amely jelen etőterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megtárgyalni, és az alábbi határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési Polgárörség Közhasznú
Szervezet 2017. évi munkájáról szóló tájékoztatót a határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2018. április 20.
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Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület

Egyesületünk 2017. évben is teljesítette az Alapszabályban meghatározott célokat és
feladatokat:
A Pokzárőr EEyesület 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 együttmüködés erősítése. Rendkívüli veszélyhelyzetek esetében a
védekezésben való részvétel, a károk megelőzésében és elhárításában való részvétel. a
helyreállítás és újjáépítés feladataiban való részvétel.
A célok mevalósítása érdekében vézendő feladatok:
A helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint bűnmegelőzésben való közreműködés
érdekében közterületi járőrszolgálatot végez. valamint figyelőszolgálatot, a közúti baleset
helyszínén, valamint bölcsődék. óvodák, iskolák közvetlen közelében jelzőőd tevékenységet
látel.
A bűncselekmények elkövetését elősegítő és a közbiztonságot veszélyeztető kőrülményekről
tájékoztatja a rendőri és más intézkedésre jogosult szerveket.
A bűnügyileg és közbiztonságilag fertőzött és veszélyeztetett területeken a személyi
biztonság, az ingó és ingatlan vagyontárgyak védelme érdekében járőrszolgálatokat szervez.
A tetten ért bűnelkövetőket haladéktalanul átadja a legközelebbi rendőri szervnek, vagy
rendőrnek.
Jelzést ad a gyermek- és flatalkorúak értelmi. erkölcsi. testi fejlődését súlyosan veszéíyeztető
eseményekröl. amikor bűnmegelöző és közbiztonsági jellegű védő, óvó intézkedések
megtételét tartja szükségesnek.
A bűnmegelözés és a közbiztonság érdekében reklám és propaganda tevékenységet folytat.
A lakosság felé bűnmegelőzési jellegű oktató, felvilágosító, tanácsadó tevékenységet végez.
együttműködve a helyi rendőri szervekkel.

A Polgárőr Egyesület az előzőekben meghatározott alapfe]adatán felül a következő kiegészítő
feladatokat végzi: A katasztrófavéde]emben való közreműködés, a baleset-megelőzésben, a
fogyatékos személyek védelme, a képfelvétel, rendezvények helyszínének biztosítása, a
bűnmegelőzési és közbiztonsági. Valamint baleset-megelőzési bizottság munkájában való
közreműködés, a körözött tárgyak és személyek felkutatásában, valamint oktatási, kulturális
ismeretterjesztő tevékenység vállalása.

A Békési Polgárőrség Közhasznú Szervezet taglétszáma 2017. december 31-én 77 fő. A
polgárőrök fáradtságot nem kímélve önkéntesen dolgoznak városunk közrendjének és
közbiztonságának javítása érdekében.
Legfőbb együttműködő partnerünk a Rendőrség. mely nagy igényt tart munkánkra és az
együttműködésünk kiválónak mondható. Vezetői szinten a napi kapcsolattartás a jellemző.
2017. évben összesen 119 alkalommal 216 polgárör 939 óra közös szolgálatot láttunk el egy
légtérben vagy a rendőrség vagy a saját gépkocsinkban.
A közös munkavégzésünk nagyon eredményes.
Részt vettünk az alábbi közös szolgálatokban:

- közlekedési akciókban,
- hatósági tanúként házkutatásokban, tanú kihallgatásoknál,
- bűnügyi osztállyal közösen megfigyelésekben,
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- rendezvények biztosításában,
- útlezárásokban, forgalom terelésben.
- temetöknél figyelő szolgálatban,
- tanya programban
- sportrendezvények biztositásában
- eltűnt személyek felkuwtásban stb.

2017. évben is éjjel és nappal is változó beosztással végeztük szolgálatainkat, mindenütt ott
vannak polgáröreink. még akkor is, ha nincsenek szolgálatban. figyelik a város közrendjét
közbiztonsúgát.
Mindenszentek előtt és után kb.5 napig végeztünk szolgálatot Békés város temetői előtt a
parkoló autók fellörésének megakadályozása és a temetőkben a viráglopások megelőzését.
Városi rendezvényeinken mindig jelen voltunk segítve az Onkormányzat munkáját. A piac
téren rendezett ünnepségeket egész évben biztosítottuk, jelen voltak polgárőreink minden
héten a piaci napok biztosításában.
Nemzeti Ünnepeken, koncerteken és egyéb rendezvényeken .A Madzagfalvi napokon teljes
létszámmal éjjel-nappal 4 napon keresztül teljesítettünk szolgálatot.
Az Önkormányzat felkérésére a segély osztások, étel osztások valamint az Erzsébet
utalványok kiosztásának biztosításában is részt vettünk. A szénosztást is biztosítottunk
valamint az arra igényt tartóknak házhoz is szállítottuk a szenet. A közmunkások kifizetésénél
folyamatosan minden alkalommal biztosítjuk a kifizetés problémamentességét. 2017 évben a
város fenyőfáját és az adventi koszorút az első perctől kezdve őrizte a polgárőrség egészen a
2018. évi lebontásig. Ez alatt az időszak alatt nem történt lopás és még rongálás sem.
Tanya programunkat folyamatosan végeztük Lada Niva gépkocsival a rendőrökkel közösen
és önállóan is. A tanyán élő idös emberek örülnek, ha a polgárörség gépkocsiját meglátják és
megnyugvást jelent számukra jelenlétünk. 2017 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” programhoz ‚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 2017. évben a külterületek
biztonságára forditottuk. A program célja a bűnügyileg fertőzöttebb település részen élők
biztonságérzetének javítása. Kiemelten járőrözünk ezeken a településrészeken. A lakosság
biztonságérzete javult. V. kerület Szabadkai utca és a IV. kerület Táncsics u. környéke.
Karitatív szolgálataink keretében tanyán élő idős embereknek segítettek polgárőreink fát
hasogatni, bevásárolnLbegyújtani. Saját tüzelőnkből is adtunk fát és szenet is,hogy ne
fagyjanak meg az arra rászorulók.
Kiemelt figyelmet fordítottunk a nagy hidegben, hogy föleg az egyedül élő idős embereknél
mstöl-e a kémény, fűtenek-e. Ne történjen Békés városban sem az utcán sem a lakásokban
kihűléses haláleset.
2017. évben is biztositottuk a postásokat a nagy összegű kifizetések alkalmával azokon a
napokon, amikor a Posta erre igényt tartofl.( nyugdíjak, családi pótlék, Erzsébet utalványok
stb.) Esti órákban figyelemmel kisértük a postakocsi érkezését és távozását a posta előtt.
ATM pénz automaták figyelő szolgálat keretein belül ellenöriztük. figyelemmel kísértük,
nehogy bűnelkövetök kezébe kerüljön.
Polgárőr szolgálataink növelésével hozzájárultunk ahhoz, hogy Békés városban javuljon a
közrend és a közbiztonság valamint a lakosság biztonságérzete.
2017. évben is folyamatosan ott voltunk az iskolák előtt iskola kezdés és befejezés
időpontjában megakadályozva a bűncselekményeket. !drog. stb.!, valamint ügyeltünk a
közlekedés biztonságra. Ezt a feladatot a Rendőrséggel közösen összehangoltan végeztük.
Az otthonlakások visszatérő ellenőrzésével megakadályozzuk a gyermekek körében elkövetett
erőszakos cselekmények előfordulását. A gondozóknak rendelkezésükre áll az ügyeleti
telefonszámunk, amelyet éjjel-nappal hívhatnak, ha nem tudják megfékezni a gyerekeket.
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Ebben az évben, az otthonlakásban lakók gondozásában több esetben segítettünk, részt
vettünk több alakalommal az elcsavargott gyerekek megkeresésében, őrzésében.
Ezen esetek száma jelentősen emelkedett a tavalyi esetekhez képest.
Iskolákban és annak környékén is jelen vannak polgárőreink a gyermekek valamint az
iskolában dolgozók biztonságára vigyáznak.
Folyamatos járőrszolgálatokat végeztünk a kertekben a kerti lopások ( állat,termény, fa)
megakadályozására. Munkánk eredményes volt.
A NAV felkérésére polgárőreink többször vettek részt intézkedésekben mint hatósági tanúk.
Sportrendezvények kézilabda ‚ kosárlabda mérkőzések valamint labdarúgó mérkőzések
biztosításában is részt vettünk. Egyéb sport rendezvények, futóversenyek, kerékpár versenyek
biztosítását is elvégeztük.
Továbbfolytattuk a lakások figyelő szolgálatát rendezvények alkalmával (lakodalom, temetés
stb.) megelőzve a bűncselekményeket. Tartósan távollévő nyaraló, utazó lakosok lakását
bejelentés alapján körültekintő, visszatérő eflenőrzésekkel próbáltuk megelőzni a lakások
feltörését. Ilyen jellegű bűncselekmény nem is történt azokban az esetekben amikor a
lakosság kérte a segítségünket.
Polgárőreink folyamatos járőrszolgálatot láttak el egész évben Békés város bel és
külterületén.
Télen este a polgárőreink kiemelten figyelték az egy személyes boltokat, a vagyon elleni
bűncselekmények megelőzésére. Közterületi jelenlétünkkel piaci napokon a zseblopások
visszaszorításában tevékenykedtek a polgárőrök. A 470-es Út mellett folyamatosan vettek
részt polgárőrök sebesség csökkentésben.
Hétvégeken a diszkók és környékének kiemelt ellenőrzését végeztük, hogy fiataljaink
biztonságosan szórakozhassanak, valamint a szórakozóhelyről való hazatérés alkalmával
megakadályoztuk a rongálást, randalirozást. Legalább is ahol megjelentünk nem történt ilyen.

Szohálataink 2017. évben:

Önálló figyelő ésjárőr szolgálat: 24666 óra
Rendőrséggel közös szolgálatok: 939 óra
Onkormányzati vagyon őrzése: 1100
A polgárőrök összesen 26 705 óra 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 járőrszolgálatot láttak el egész évben Békés város bel és
külterületén.
2014. évtől részt veszünk a kerékpáros útőri szolgálatban is. Ezt a tevékenységet 2017 évben
is folytattuk.

A közgyűlés által elfogadott 2017. évi pénzügyi beszámolót és a 2018. évi költségvetés
tervezetet csatoljuk a beszámolóhoz.

201 8.évi terveink:

Tovább folytatjuk bűnmegelőzési feladatainknak megfelelően a polgárőr szolgálatainkat.
Még több oktatást kívánunk szervezni a polgáröreinknek, hogy minél jobban felkészültek,
képzettek legyenek.
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Polgárőreink szakmai oktatásban részesültek, vizsgázott polgárőrökkel látunk el magas szintű
megbízható vagyonőri-, bűnmegelőző valamint közlekedés biztonsági járőr szolgálatot 2018.
évben is.
A több éve tervezett gépkocsi vásárlásunkat sikerült az előző évben megvalósítani
‚megvásároltunk egy dacia duster terepjárót. Ezzel a gépkocsival könnyebben meg tudjuk
közelíteni a külterületeken élő idős embereket rossz időjárási viszonyok között is. Az
egyesületünk nevében megköszönöm a Képviselő-testület és a Képviselők hozzájárulását is.

A 2017 . évi támogatást megköszönve, bízunk benne, hogy 2018. évben is megkapjuk
működésünkböz az Onkom1ányzati támogatást amely biztosítja egyesületünk folyamatos jó
működését.

Maradok tisztelettel

QLULt
‚\ Gyarmati Sándor

elnök

Békés. 2018. április 12.

5


