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A Pdlgiir6r Egyesiilet c6lja, f6 tevdkenys6qi k6re az 6let 6s vagyonbiztonsdg meg6viisa, a

telekiil6siinkOn 616 emberek biztons6g6rzet6nek javit6sa. A meghat6rozott c6l v6grehajtdsa

6rdek6ben, a Szeghalmi Rend6rkapitenys6Sgal 6s ezen beliil a helyi KMB-n dolgoz6

rend6r6kkel szorosan egyiittm0ktidve dolgozunk. .

. Tavaly is, mint mindbn 6vben ott voltunk az onkormdnyzat 6s int6zm6nyei, valamint a civil.

szervezetek Cltal szervezett rendezv6nyeken, melyekre felkdr6st kaptunk a rend

fenritart{s{nak biztositdsdra.

R6szt vettunk a Bdk6s Ddnfokon megrendezett orszagos Polgirflr Napon, mety egyben a

. Megyei Polg6r6r nap is volt, ide a hivatali kisbuszt a Polg{rmester t1r biztositotta, melyet

ezrlton is k6sz6n6k.

Szervezetiink jelenleg 70 tagb6l 6ll. 2013 6vben 3 f6 lemondott a polgdrdr tagsdgi

viszdnyd16l, 2014-ben 7 [j ember 6rkezett.

Az 0j emberek mdr munkdjukkal hozziijiirultak a 2014 6v sikereihez. Az idei 6v els6 r6sz6ben

az $nkorm6nyzati tulajdonrl NIVA polgdr6r g6pkocsit sikerUlt egy sai6t tulajdonri, 5 6ves,

Suzuki SX4 96pkocsira cse16lni, melynek fogyasztdsa, fenntartisi k6ltsdge j6val alacsonyabb'

A N IVA-I visszaadtuk az 0nkorm6nyzatnak.

At6pft6sek miatt 2014 tavaszfn, a Hivatal udvardn l6vd Polg{r6r iroddt a V6rosgazdiilkoddsi

Kft etvette, igy dtmenetileg iroda n6lkUl maradtunk. Az rij iroda elk6pzel6sem szerint a

' 
Rend6rs6g 6pulet6ben lenne, melyr6l az egyeztet6sek folyamatban vannak. Ez a megold6s

v6gleges 6s rendktvgl el6nyds volna a kdz6s szolg6lat elletesok 6s a polgdr6r S6pkocsi

elhelyez6s6nek tekintet6ben is.

- ZOL4 6vben az aliibbi rendeiv6nyeken vettUnk r6szt, biztositottuk, illetve munkinkkal

segitetti.ik a zavartalan lebonyolit6st.

- mdrcius 15-6n koszorrizds

- F0szeres v6sdr a Piact6ren

- StrandfUrdd Majdlis

- NagycsalCdosok NaPja

- Motoros talilkoz6
.' Te Szedd mozgalom

- Trianonimegeml6kez6s

- Strandbulibiztositdsa

- Fiizes-fesztiv6lbiztositisa

- Nyiiri Est6k, ezen belUl mazsorett felvohulds biztositesa

- Ndmeti lswrn Lovasnapok biztosltisa

-, S6rszigeti Napok biztosit6sa

- Lovasbar{tok-Lovasnap,Gergelytanya.

- augusztus 2Gin UnnePs6g, ttzdris



Aradi v6rtanrik eml6k6re Unneps6g biztositds, 0tzdrds.

okt6ber 23-Cn koszor(z6s biztositCsa

Halottak napja, 3 napos biztositds, k6z6s szolgdlat rend6rs6ggel

2014 6vben a fenti rendezv6nyeken, az iskola el6tt! gyalogos Ctkel6helyen iskolaid6ben

minden reggel, valamint a rend6rseggel kdztisen 6s tindll6an is ldttunk el szolgilatot,

iisszesen L6!52 6ra id6tartamban. Rend6rs6ggel k6zdsen a klmutatdsok alapj6n, 4920 6ra

szolgdlatot ldttunk el, a t6bbi 6ndl16 pglgi16r szolgdlat voh'

Fentiek alapj6n k6rem a tiszteh K6pvisel6-testiiletet, hogy a tiij6kozat6t elfogadni

szlveskedjenek. K6rd6s eset6n Sllok rendelkez6siikre.

FUzesgyarmat, 2015. jUnius 09.


