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Szakmai Beszámoló
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június-i ülésére,
a 2016. évi polgárőr munkáról

Tisztelt Képviselő-testület!
Mint a Füzesgyarmati Polgárőrség Közhasznú Szervezet elnöke, a polgárőrség 2016. évi
feladatellátásáról az alábbiak szerint számolok be.
A 2016-os év egy rövid kampánnyal és azt követően január 29-én tisztújító közgyűléssel
kezdődött, mely előre hozott tisztújító közgyűlés volt az új Alapszabály megírása és
elfogadása miatt. A régi tisztviselők lemondtak és a választás eredményeképpen az Új
elnökség tagjai: Gazsó Attila elnök, Kovács Lajos elnökhelyettes, Korsós Alexandruné
gazdasági elnökhelyettes. Ellenőrző bizottság tagjai: Láda Kovács Gabriella elnök, Karsai
Mihály tag, Lovas Emma tag. A közgyűlés által elfogadott új Alapszabályt a Gyulai
Törvényszék módosítás után elfogadta, mely 2016. szeptember 17 napján jogerőre
emelkedett.
A Békés megyei Polgárőr Szövetség által kötött megállapodás értelmében a hazai labdarugó
mérkőzéseken segítünk a biztosításban, 2016 évben egy alkalommal volt rendbontás a
Füzesgyarmat Szeghalom, mérkőzésen, melyet gond nélkül megoldottunk.
—

Anyagi forrásainkat most is, mint minden évben az Önkormányzat, Békés Megyei Polgárőr
Szövetség, az OPSZ, Macskási Tejtermelő Szövetkezet és a MOL Rt. által adott támogatás és
az adó 1%-a biztosítj a.
A bevételeink, kiadásaink összességében a tervnek megfelelően alakultak, az elszámolás az
Onkormányzat felé a megfelelő záradékokkal ellátva, határidőre leadásra került.
A támogatások maradék részét év végén formaruházatra költöttük úgy, hogy a polgárőrség
pénzügyi helyzete stabil maradjon.
A vásároltak mellé a Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége által biztosított 36 db újtípusú, jól
láthatósági mellény kiosztásával minden aktív tagunknak biztosított a szolgálati mellény.
2016 évben több alkalommal vettem részt rendőrségi értekezleten, egyeztetésen. A Megyei
Szövetség közgyűlésén szintén megj elentem. A negyedévente megrendezett polgárőrségi
járási értekezletek hasznosnak bizonyultak, melyet a járási polgárőr koordinátor tartott a
szeghalmi Kapitányságvezető irodájában.
A rendőrség munkatársai információkat kértek a legkülönbözőbb esetekben, melyet
igyekeztünk a leghatékonyabban biztosítani. Bűnmegelőző munkánk során jelzéseket adtunk
a rendőrség felé, mely remélhetőleg hozzájárult az eredményességükhöz.
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2016 évben összesen 13104 óra közterületi szolgálatot teljesítettünk, melyből 2760 óra lett
rendőrrel közösen eltöltve.
Az utóbbi években elkezdett és következetesen végrehajtott szemléletváltásnak köszönhetően
a polgárőr szolgálatok aránya elmozdult az önálló közterületi járőrszolgálatok felé.
Elgondolásunk lényege, hogy a korábbi évek közbiztonsági és bűnügyi alapú “reagáló” típusú
szolgálat ellátás helyett a lakosság és Önkormányzat központú, „megelőző szolgáltató
jelzésadó” szemlélet érvényesüljön.
-

-

A határ menti szolgálatra történő elvezénylések miatt 2016 évben egyre nehezebb volt
összehangolni a közös rendőrségi szolgálat ellátást, mint korábban, a Füzesgyarmatra érkező,
úgymond idegen rendőrökkel a közös szolgálat megszervezése szinte lehetetlen, figyelembe
véve, hogy az érkezükről nem tudunk és tovább is mennek néhány óra elteltével.
Az elmúlt évben is részt vettünk a déli határ menti Polgárőr szolgálat ellátás megsegítésében,
melyre felkérést kaptunk a Békés Megyei Polgárőrök Szövetségétől. Két vezényléssel,
összesen 9 napon át segítettük a Csongrád megyei polgárőröket a határ védelmében. A határ
menti szolgálat ellátásában részt vett polgárőreink emlékplakettet kaptak Gyarmati Sándor
Urtól, a Békés Megyei Polgárőr Szövetség Elnökétől. Munkájukat elismerte és
ajándékcsomaggal értékelte Füzesgyarmat Város Onkormányzata.
Polgárőreink a szolgálatellátás során tiltott eszközt nem viseltek, nem hordtak, nem
alkalmaztak. A szolgálatot kevés kivételtől eltekintve az előírt öltözetben és felszereléssel
látták el, melyet a polgárőrség biztosított.
—

—

Az elmúlt évben is az előző évekhez hasonlóan minden olyan városi rendezvény
biztosításában részt vettünk, melyre felkérést kaptunk, továbbá biztosítottunk minden olyan
rendezvényt, melyet más civil szervezetek rendeztek és a biztosítás a nagy érdeklődés, vagy
közlekedésbiztonsági okból szükséges volt.
2017 évtől a Rendőrség saját tájékoztatása szerint csak pénzért biztosít rendezvényt, így ez
a tevékenység várhatóan az elmúlt évekhez viszonyítva előtérbe fog kerülni.
—

-

A Füzesgyarmati Polgárőr Közhasznú Szervezet 2016 évben a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően, a helyi sajátosságokhoz és elvárásokhoz igazodóan, az Onkormányzat és a
lakosság igényeit maximálisan előtérbe helyezve látta el feladatait. A tevékenység
mennyisége és minősége a tervezett, korábbi években megszokott magas színvonalat is
meghaladta, ezzel is hozzájárulva a biztonságérzet és a közbiztonság javításához, a hatóságok
munkájának eredményességéhez.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani minden fT~zesgyarmati lakosnak, vállalkozásnak, akik
bármely módon támogatták a polgárőrség működését, illetve mindenkinek, aki megbecsülte és
értékelte erőfeszítéseinket.
Füzesgyarmat, 2017. április 18.
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