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munkáj áról
Döntéshozatal módja. Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédetmi

Egyszerű többség Bizottság

Tárgyalás módja. E/ó’készítette:

Nyílt ülés Gyarmati Sándor elnök
Békési Polgárőrség Közhasznú Szervezet

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. I. félévre vonatkozó munkaterve
szerint a Képviselő-testület a 2020. áprilisi ülésén tárgyalta volna meg a Békési Polgárőrség
Közhasznú Szervezet 20 1 9. évi munkájáról szóló tájékoztatót.

Gyarmati Sándor elnök, eleget téve a felkérésnek, megküldte az általa készített tájékoztató
anyagot, amely j elen előterj esztés 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 Polgárőrség Közhasznú

Szervezet 2019. évi munkájáról szóló tájékoztatót a határozat melléklete szerinti

tartalommal elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2020.június 19. ‚u1,

Kálmán Tibor
polgármester
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TisztelÍ Po1ái’mester IJ r I
Tisztelt KépvieIő-tetüIet I

tgvesü1eiünk 2() I L) is teljesiteite az AIapszabáI\ban n1eih1túrozott ceI()kal
f1adatokat:
/\ íIt:)r I
A helyi kozreiid és kozbiztonság vde1me a bűnmege1őiébn ‘iiló kÖzreiiiűkdé. ai

ál Iarnpolgárok szeniélvi 1iztonságának véde1iiie az allanit. Önkormányiati és ál ianipokári
\ d\ ()fl\LdL1Lfl1 I(),Lg1te’L d 1akoigi tIIt()I1IgLrzLt flO\ Lk . a Iakoag ‘. a bunuldoio
szerek közötti bizalom és cgvüttműködes erősítése. Rendk ivüli ve8zé1v11e1yztk eseiétxn i
\cdckt.iLshen va1Ó réze1e1. a károk ine1őiésében s 1haríásáhin ‘a1Ó res,\éteI. a
he1uM 1 ítás ás újjáépítés fcladataihan való rész etel
A celok ineivaiósi1ása_érdekében vézendő feladatok:
A helyi közrend és közbiztonság \édeIme valarnini bűnmegetőzeshen v1l() kzreiűköd
crdekiben kőzierületi járőrsiolgálatol égez. valamint hg’e1ösz()Igá1at()1. a közuti halesei
helvsimnéii. alam int bölcsődeL, óvodúk. iskolák köivetlen kóielében jelzőőri icvéLeii sgei
látel.
A bűncselekmények elkővetését elősegítő és a közbiztonsagot eszéheitető körülméivyekröl
tkIék()zta1ia a rendőri ás iiis i ntézkedére iogosult szer’eket.

A bűnügyileg és köibiztonsagilag fertőzött ás veszelyezteteit területeken s?elnél\I
b1/tOfl5d dl lflg() L5 Iflgdildfl \dg\Ofltarg\dk \dLlmL LrdLhLbLn arorsioIga1atoka1
A tetteil ért bűnelkö\,etőkei haladéktalanul átadja a legközelebbi rendőri szervnek ag
rendőrnek.
Jelzést ad a yermek— és Iata1korúak értelmi. erkolcsi. testi fe1ődásét sú1osaii veszé1’eitető
eseményekről. am ikor bűnmegelőző és közbiztonsági jel legű vcdő. óV() I nteikedsek
inegtélelét tartja sviikégesíiek.
A bunni..gJoi...s .s t koitiiitonsig LrdLkLbLn i.k1am propn2 md i te\.kLn\Lget fo1iit
A 1akossai kk. buI1IiLL1o/i jIkgii oktato kI\ 1la4os1to tana..sado k\(JLfl\ 5gLt ‘

eüttműkÖde i he1i rendőri szervekkei.

A Pol árőr 1i.vesüIet az előzőekben meghalarozoli ataI)te1ad1táfl thi1 a kÖeikező kiegészítő
leladatokai végzi : A ka1asttróIéde1embeii való közreműk5dés. a baleset—megelőzésben.
1()1\ atkos s/LinLhiLk ‘ LdL1n1. a kLpkIvtte1 tt.ndL/LnLk si;nLIik hiitosit isa i
bűnmegelőzési és közhiztonsagi . VaJaniint talese[—megelőzési bizottság m unkájában vIó
kozreni űkodés. a k()rÖzÖtt tárgyak és személyek íel kutatásában, \alanhlnl oktatasi kit Iturál is
ismeretterjesztő ie’éken\ség vállalása.

A l3ékési Polgárőrség Közhasznú szervezet lagléiszáina 20 1 ). december 3 I -én 74 l. A
polgárörök fáradtságot nem ki iiélve önkéntesen dol goznak varosunk közrendjenek és
közbiztonságának javítása erdekéhen.
I LglObt) (.g\ iiunukodo partnLrunk a RLndol sg l1Ll\ nag IgLn\i I tit niunkankii .s a,
egvüttniűködésünk kitűnő, Vezetői szinten a napi kapcsolat1rtas a jelleniző. 20 I 9. évben
OY/L5Cfl 2 I I 6 ()M k()/os s,ok!alatot Littunk l kgkrbLn \tg i R.Ildors(.i2 v a
gépkocsi nkban.
A kozős niunkavézésünk nag\’on eredméii es.
Részt vettünk az alábbi közös szolgálatokban:

- közlekedési akciokban.
— hatósági tanúként házkiitatásokban. tanú kihal Igalásoknál,
- bűnugvi osztáilval közösen megí’igvelésekbcn.



rendezvények biztosításában,
útlezárásokban, forgalom terelésben.

- temetőknél figyelő szolgálatban,
tanya programban

- sportrendezvények biztosutásában
- eltűnt személyek felkutatásban ‚ stb.

2019. évben is éjjel és nappal is változó beosztással végeztük szolgálatainkat, mindenütt on
vannak polgárőreink, még akkor is, ha nincsenek szolgálatban, figyelik a város kö.zrendjét
közbiztonságát.
Mindenszentek előtt és után kb.5 napig végeztünk szolgálatot Békés város temetői előtt a
parkoló autók feltőrésének megakadályozása és a temetőkben a viráglopások megelőzését.
Városi rendezvényeinken mindig jelen voltunk segítve az Önkormányzat munkáját. A piac
téren rendezett ünnepségeket egész évben biztosüottuk, jelen voltak polgárőreink minden
héten a piaci napok biztositásában, Nemzeti Ünnepeken, koncerteken és egyéb
rendezvényeken . A Madzagfalvi napokon teljes létszámmal éjjel-nappal 4 napon keresztúl
teljesutettünk szolgálatot.
Az Önkormányzat felkérésére a segély osztások, étel osztások valamint egyéb adományok,
utalványok kiosztásának biztosításában is részt vettúnk. A szénosztást is biztosítottunk
valamint az arra igényt tartóknak házhoz is szállítottuk a szenet. A közmunkások kilizetésénél
folyamatosan minden alkalommal biztosítjuk a kifizetés problémamentességét. 2019 évben a
város fenyőfáját és az adventi koszorút az első perctől kezdve őrizte a polgárőrség egészen a
2020. évi lebontásig. Ez alatt az időszak alatt nem történt lopás és még rongálás sem.
Tanya programunkat folyamatosan végeztük a I)acia Duster terepjáróval a rendőrőkkel
közösen és Önállóan is. A tanyán élő idős emberek örülnek, ha a polgárőrség gépkocsiját
meglátják és megnyugvástjelent számukra jelenlétúnk.
Szolgálataink 30 %-át 20 19. évben a külterületek biztonságára fordítottuk.
Karitatuv szolgálataink keretében tanyán élő Idős embereknek segítettek polgárőreink fát
hasogatni, bevásárolni,begyújtani. Saját túzelőnkből Is adtunk fát és szenet is,hogy ne
fagyjanak meg az arra rászorulók.
Kiemelt figyelmet térdítottunk a nagy hidegben, hogy Íbleg az egyedül élő Idős embereknél
ídstöl-e a kémény, fűtenek..e. Ne történjen Békés városban sem az utcán sem a lakásokban
kihűléses haláleset.
2019. évben is biztositottuk a postásokat a nagy ősszegü kifizetések alkalmával azokon a
napokon. amikor a Posta erre igényt tartott.( nyugdijak, családi pótlék. rezsi utalványok stb.)
Esti órákban figyelemmel kisértúk a postakocsi érkezését és távozását a posta előtt. ATM
pénz automaták figyelő szolgálat keretein belül ellenőriztük, figyelemmel kísénük, nehogy
bünelkövetők kezébe kerüljön.
Polgárőr szolgálataink növelésével hozzájárultunk ahhoz, hogy Békés városban javuljon a
közrend és a közbiztonság valamint a lakosság biztonságérzete.
2019. évben is folyamatosan ott voltunk az iskolák előtt iskola kezdés és befejezés
időpontjában megakadályozva a bűncselekményeket. /drog. stb.!. valamint ügyehünk a
közlekedés biztonságra. Ezt a feladatot a Rendőrséggel közösen összehangoltan végeztük.
Szeptemberi hónapban minden reggel és délután segítettük a zebráknál a tanulók biztonságos
átjutását a baleset megelőzés érdekében.
Az otthonlakások visszatérő ellenőrzésével megakadályozzuk a gyermekek körében elkövetett
erőszakos cselekmények előfordulását. A gondozóknak rendelkezésükre áll az ügyeleti
telefonszámunk, amelyet éjjel-nappal hivhatnak, ha nem tudják megfékezni a gyerekeket
Ebben 92 évben, az otthonlakásban lakók gondozásában több esetben segítettünk, részt
vettünk több alakalommal az elcsavargott gyerekek megkeresésében, őrzésében valamint a
biztonságos szállításukban amennyiben más intézménybe szállították át őket.
Ezen esetek száma csökkent az előző évekhez képest.
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Iskolákban és annak kőrnyékén is jelen vannak polgárőreink a gyermekek valanint az
iskolában dolgozók biztonságára vigyáznak.
Folyamatos járőrszolgálatokat végeztünk a kertekben a kerti lopások ( állattemiény. fa)
megakadályozására. Munkánk eredményes volt.
A NAV felkérésére polgárőreink többször vettek részt intézkedésekben mint hatósági tanúk.
Sportrendezvények kézilabda ‚ kosárlabda mérkőzések valamint labdarúgó mérkőzések
biztositásában Is részt vettünk. Egyéb sport rendezvények. futóversenyek. kerékpár versenyek
biztosítását is elvégeztük.
‘rovábbfol4attuk a lakások figyelő szolgálatát rendezvények alkalmával ( lakodalom, temetés
stb. ) megelőzve a büncselekményeket. Tartósan távollévő nyaraló, utazó lakosok lakását
bejelentés alapján kőrültekintő, visszatérő ellenőrz4sekkel próbáltuk megelőzni a lakások
feltörését. Ilyen jellegű bűncselekmény nem Is tőrtént azokban az esetekben amikor a
lakosság kérte a segitségünket.
Polgárőreink folyamatos járőrszolgálatot láttak cl egész évben Békés város bel és
külterületén.
Az Önkormányzat felkérésére mindig elvégeztük a kózterületi órzéseket.
‘[élen este a polgárőreink kiemelten figyelték az egy személyes boltokat, a vagyon elleni
bűncselekmények megelőzésére. Kőzterületi jelenlétünkkel piaci napokon a zseblopások
visszaszorításában tevékenykedtek a polgárőrók. A 470-es út melleu folyamatosan vettek
részt polgárőrók sebesség csőkkentésben.
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.
201 8. évben az egyesületünkön belül megalakult új tagokkal a lovas tagozat. Lovas
polgárőreink oda is el tudnak jutni ahol már gépkocsival vagy más kőzlekedési eszközzel a
többiek nem. Járják a külterületeket ‚ földeket ‚erdős részeket.

rhnikai eszközeink rendelkezésre állnak három gépkocsival,több elektromos kerékpárral és
kerékpárral rendelkezünk. Egy gépkocsinkat le kell cserélni a IIRH-2 17 frszú suzuki swiüet.

Szolgálataink 2019. évben.

Önálló tigyelő és járőr szolgálat: I 9 765 óra
Rendőrséggel közös szolgálatok: 2 I 16 óra
A polgárőrök összesen 21 881 óra szolgálatot teljeshettek a múlt évben.

Egész évben nyitva állt a székházunk a lakosság számára. Éjjel- nappal hivható ügyeleti
telefonszámunk van. Bejelentésre azonnal tudjuk a szolgálatos polgárőröket a helyszlnre
küldeni.
Polgárőreink folyamatos járőrszolgálatot láttak el egész évben Békés város bel és
külterületén.

2020.évi terveink

A 2020. évi terveinket mint ahogy a.z egész országét felborította a koronavírus járvány. Más
feladatokat kellett végeznünk mint ami a megszokott ütemben szokott zajlani. A 65 évesnél
idősebb polgárőröket védve a fertőzéstől nem vettük igénybe. Megpróbáltuk a fiatalokat
előtérbe hozni bár mivel ők dolgoznak kicsit nehéz volt de megoldottuk a feladatokat.
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I őbb hangsulyt Iel lett feLtetliünk a kariiati zolUatai nL ra. ()aioan csak calac1taokai
UIktlUflk gLpko1b1 Jaror/oIgaId1()kh()/ hiIL1bLn \ g\ unk n ii k
Iiáíár é csalúd is taji ai esú1tünkni
N’tiiitán kiiinyüit a zigoiiiások köre az idős po1árőiÖk is szépen lokozalosan visziái1nak a
it1gs/ ()kOtt rendbe Önnek szolgálatba.
Reniélj(ik t..zentul niindeii \isszater a iegszoLoIl iinbarendbe at etet ujra indul ös tol\tali11
tudjuk a f’eladatink végrIiatását. A kona irus jár\án\ iiiiatt ó\’atosan le i-vc,zuk
3 IllásOdik [elé\et.

I o’áIb szeretnnk 1h tatru bűniuegelőzsi lladatainknak tiigf’llöen a olgárőr
szok!alalainkat.
Polgarórenk szaknai oktatástaii részesültek, vi/sgázoti polgárőrökkel látunk el iiaga.s szintű

IflL:?h1/hdt() \ I:!\ ()flOI I t’RIflfl1LLLl(>/() \ al3IflIflt k()/kkL(ILS hÍ/tO15(t1 IdlOl 5/()lg1l11( )t )2()
is.

Nicg töbI) oktalast k í ánunk siervezn a polgárőrcmknek. hog ii inél ‚obban i1ké siültk.
képiettek tegyenek.
/\ lO\ dS poh!aroro sLgItsLgL\ I a 2O2()—L bu mg tobb JIr()rsJolgal hol tudunk t.. llatm a
kulterületeken.

Az ci,\esüIetunk flC\ eben ie,kÖszonÓm a Kpviselő-lestület ás a Ke iselök erkolcsi s
ana.i h()//aJarlIlas;J( is a inunkúnkho,. knnci Is kzinhetően u I.kés P()lgárorseg kitűnő
evet zarhatott.

l\ 2() I V vi támoga1át inegköszönve, hízunk benne. hog\ 2()2() é’vben is megkaptuk
tuk1Lunkl/ a ( )nki ian itti iULl\ I)I/toI[$ Lg’vLulLtunk Iol\ ti i Idl()

ni űkodesét

\1aridok tisztelettel

Q )kA,V\
(iyarniati Sándor

Békés. 2020. június 0-3.


