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Tisztelt Képviselő Testületo Tisztelt Polgármester IJr!

Mellékelten küldöm a Polgárőr Egyesület Kapolcs 20l6.-évben végtett
munkájáról szóló beszámolót.
Köszönetemet fejezem ki a Tisztelt Testületnek a polgárőr egyesület
számárajuttatott támogatásért melyet a település céljaira használtunk fel.

Kütön nagy beraházásnak számít a tavalyi évben beszerzett, az
önkormá nyzat számára is fontoss á válő, a polgárőr autóra felszerelt
kombinált vószvillogó és hangosbemondó, mellyel a polgármester
utasításá ra a lakósá g táj ék oztatása külön böz ő hely zetekben m egold hatÓ.

A nevezett berend ezés árának pótlására kérni fogom a Tisztelt TestÜletet,

hogy támogatási összeget méltányosságból emeljék majd meg.

Tisztelt Képviselő Testület kérem , hogy a polgárő..gy".titet beszámolóját
fogadják elo és méltányossági kérésemet teljesítsék.
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A kapolcsi polgárőrök 2016 évben is eleget tettek vállalásuknak.

Az egyesület létszáma2O16 évben lényegében nem változott. 36fő polgárőr

teljesíti önként vállalt kötelezettségét Kapolcs biztonsága, a lakóság

nyugalmá na k fenntartása érdekében.

A határ menti biztosításokban nem tudtunk részt vállalni a távolság miatt, de

igyekeztü n k a hiá nyző rendőrjá rőröket pótol n i szolgá lati óraszá ma i n k

emelésével. Amikor lehetőség adódott akkor közösen láttuk el feladatunkat a

körzeti megbízottal a településünk kül- és belterületén.

Az egyesület tagjai összesen 8.010 őra szolgálatot láttak el, amely megközelíti a

tava lyi te ljesítmé nyt.

A rendőrséggel közösen 319 óra volt teljesítve, amely keretében ].0 óra

baleseti helyszínelés biztosítása történt.

A lovas polgárőrök az összes szolgálati óra teljesítésének felét, 4.2OI órát

volta k a külterületeken.

A rendszeres szolgálat ellátás eredménye következtében - a fesztivál időszakát

kivéve kijelenthetjük, hogy lényeges szabálysértés, törvénysértés nem tÖrtént,

Az eredményeink további fenntartása érdekében a polgárőrök a jövőben az

önkormányzati rendeletek betartására is fel fogja hívni a lakóság figyelmét.

A polgárőrség önkéntes munkáját egyre jobban segíti a lakóság. Bejelentéseik,

észrevételeik időben történő átadásával a polgárőrség gyorsan és

eredményesen tud reagálni a felmerült gondokra és közreműködik azok

megoldásában is.

A polgárőrség tagjai igénylik a lakóság erkölcsi és anyagi támogatását is.

Tagjaink munkájának fizetsége a lakóság szóban, tettben kifejezett elismerése.

Ez a mozgató rugója az önkéntességnek. Így tudjuk fenntartani az egyesÜlet

szellemét a közjó biztosításában.

Rendszeresen tartjuk a kapcsolatot a SZEM mozgalom tagjaival, hiszen a

jelzések többsége is tőlük érkezik be.



A közbiztonság fenntartása mellett az egyesület 2016.-ban is részt VesZ a

település rendezvényein, függetlenül attól, hogy az ki szervezi. Mi is szervezÜnk

önállóan rendezvényt, ami a falu lakóságát szolgálja. A helyi támogatók által

befizetett pénz a faluközösség rendezvényeinek támogatására, a kÖzÖsség

egybetartására fordítjuk, úgy gondolom, hogy eredménnyel,

H ivata los együttműködési megá l la podásain k va n na k a helyi szervezetekkel,

mely kapcsolatok jól működnek, kihaszn álva az egyes szervezetek lehetőségeit.

Azonban ez azegyüttműködési rendszer hiányos. A helyi alapítvánnYal, az

Egylettel, semmi féle dokumentum nem rögzíti céllaink azonosságát,

támogatások kölcsönösségét. Reményeim szerint ezen szervezetek

rádöbbennek arra, hogy a működésükhöz elengedhetetlen egy 36 fős civil,

ön kéntes szervezet közreműködése,

A jövőbeni célunk a település lakóival, önkormányzatával a rendőrséggel és

más civi l szervezetekkel történő együttm u n ká l kodás Ka polcs telePÜ lés

lakóságának biztonsága, nyugalmának élvezhetősége, eredmények és a múlt

emlékeinek megőrzése érdekében.

Jövőbeni fő célunk az eredményes megelőzőszolgálati tevékenység mellett az

egyesület tagságának együtt tartása, az önkéntes munkába vetett hit erősítése,
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