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A Polgárőr Egyesület célja, fő tevékenységi köre az élet és vagyonbiztonság megóvása, a
telekülésünkön élő emberek biztonságérzetének javítása. A meghatározott cél végrehajtása
érdekében, a Szeghalmi Rendőrkapitánysággal és ezen belül a helyi KMB-n dolgozó
rendőrökkel szorosan együttműködve dolgozunk.
Tavaly is, mint minden évben részt vettünk az Önkormányzat és intézményei, valamint a civil
szervezetek által szervezett minden olyan rendezvényen, melyekre felkérést kaptunk.
Rendhagyó.módon 2015. évben is képviseltettük magunkat a Megyei Polgárőr napon, ide a
hivatali kisbuszt a Polgármester Úr biztosította, melyet ezúton is szeretnénk megköszöni.
Szervezetünk jelenleg 70 tagból áll.
2015. év kiemelt eseménye polgárőr szempontból is a migráció kérdése volt. A határ menti
települések kértek segítséget a kialakult rendkívüli helyzet kezeléséhez. A Békés Megyei
Polgárőr Szövetség felhívására elsőnek jelentkeztünk a déli határnál történő szolgálat
ellátására. Összesen két hét időtartamban 7 ember ment Röszkére. Munkájukat az összes
odaérkező polgárőr közül is kiemelték és a kiküldetés végén ajándékcsomaggal is elismerték.
A Szövetség pedig emlékérmet adott, a soron kívül végzett kiváló munkáért.
A kiküldetést Polgármester Úr személyesen is támogatta, melyet ezúton is köszönök.
Négy éve vezetem a lüzesgyarmati Polgárőrséget. Az év elején megtartott tisztújító
közgyűlésen a tagok ismét bizalmat szavaztak és így további 4 évig folytathatom elnöki
munkámat. A Megyei Szövetség az eddigi teljesítményem elismeréseképpen a Polgárőr
Érdemkereszt ezüst fokozatát adományozta, melyet 2016. május 06-án, a Megyei Közgyűlésen
vehetek át Békésen. Úgy gondolom, hogy a vezető elismerése az egész Polgárőrség
munkájának elismerése.
2015. év őszétől részt vehetek a Megyei Szövetség munkájában a Közlekedésrendészeti
Bizottság tagjaként, melyre a felkérést örömmel elfogadtam, mivel 18 éve nem volt
füzesgyarmati Elnök a Megyei Szövetség vezetőségében.
2015. évben törekedtünk az egységes arculat kialakítására, ezért 509 ezer forintot költöttünk
polgárőr egyenruhára, felszerelésre. A szolgálatot aktívan ellátó polgárőrök kaptak ruhát és
felszerelést.
.

2015. évben az alábbi rendezvényeken vettünk részt, biztosítottuk, illetve munkánkkal
segítettük a zavartalan lebonyolítást.
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március 15~én koszorúzás
Fűszeres vásár a Piactéren
Strandfürdő Majális
Családi Nap
Motoros találkozó
Te Szedd mozgalom
Trianoni megemlékezés
Strandfesztivál biztosítása
Füzes-fesztivál biztosítása
Nyári Esték, ezen belül mazsorett felvonulás biztosítása
Németi István Lovasnapok biztosítása
Sárszigeti Napok biztosítása
Lovasbarátok-Lovasnap, Gergelytanya.
augusztus 20-án Ünnepség, útzárás
Aradi vértanúk emlékére ünnepség biztosítás, útzárás.
október 23-án koszorúzás biztosítása
Halottak napja, 3 napos biztosítás, kiemelt közös szolgálat rendőrséggel
‘

2015. évben iskolai napokon az Iskola előtti gyalogos átkelőhelyen minden reggel, valamint a
Rendőrséggel közösen és önállóan is láttunk el szolgálatot. Külön feladat a hazai labdarugó
mérkőzések biztosítása, melyet ez évben is sikeresen teljesítettünk.
Fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet és Bizottságot, hogy a tájékozatót
elfogadni szíveskedjenek. Kérdés esetén állok rendelkezésükre.

Füzesgyarmat, 2016. április 7.
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