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Polgárőr Egyesület Kapolcs beszámolója a 2014. évben végzett munkáról és
a 100x100, valamint a 250x100 mintaprogram végrehajtásáról

Az Egyesület a2a14. évben aközgyblés által elfogadott munkatervben szereplő feladatokat, -
rugalmasan alkalmazkodvaaz év közben kialakult, előre nem terveáető feladatokhoz, -
eredményesen hajtottá végre.
A tervünkben kiemelten szereplő 100x100, majd 250x100 mintaprogram minden elvárását
kiemelkedő minőségben teljesítette.
Eza jő minősóg volt látható azOPSZ által meghirdetett, az idős és elesett emberek
biáonságát szolgáló, valamint a tÁiraOP-5.6.1.C-1 Il2-20I1-0008 számú , az áldozattáválás
megelőzését szolgáló, az MRFK-val konzorciumban végrehajtott projekt esetében is.
A fenti projekt első üteme 2}l4.júliusában lezárődott, de a támogatási időszak alatt
kialakított szervezeti és munkafeladatokat még harom évig eredményesen fent kell tartanunk.

Az egyesület tagjai egész évben fokozott k<iaemleti jelenléttikkel, a lakóság szóbeli és írásos
tájékoztatásávalisvigyánotakKapolcsközségközbiztonságátra.
Az egyesület létszáma zal4. december 31.-én 30 fő.
A tagiaink közül, azidőjárási viszonyok alakulásának fiiggvényében a külteniletek
biztonságának fenntarlasláért 5 fo lovas polgárőr is szolgálatot látott el példás
szervezettséggel és odafigyeléssel. A lovas polgarőrök szakmai irrányítasában HornungLászlő
polgárőr járt az élen. Dicséretet érdemelnek az egyesület lairtásábal lévő lovak gondozői az
önzetlen anyagt feltételek biztosításáért.
A SZEM mozgalom településünkön 26 taggal szerveződött. A mozgalom tagiai
ügyesen,és szívesen teszik a dolgukat.

Az egyesület életét a havi egyeáetési gyakorlat a tagsággal, szervezetté teszi, melyet minden
hónap második péntekén tartunk meg. Ezen a rendezvényen a teljesített feladatok értékelése,
következő tennivalók meghatározása, információ cserék zajlanak,
Minden tagtársunkkal szemben elvárás ezena rendezvényen való megjelenés.Ezzel is jelzik,
hogy komolyan veszik a polgarőr szolgálat komolyságát.

Érvényben lévő együttműködési megállapodással rendelkezünk az MMK-val, a helyi
önkormányzattalésaCl,ganyNemzetiségiÖnkormanyzatta|.
Az egyesület a községiinkben megrendezett, minden rendezvényhez kapcsolódó
közbiztonsági feladatokat felkérés hiányában is a rendezvény zavarása nélkül elvégeáe.

A polgárőr egyesület tagjai az összetartozás erősítésének jegyében megtartott májusfaallítás
és az ehhez kapcsolódó gasáronómiai bemutatkozás ugyan olyan jól sikerült, mint a szüreti
felvonulás biztosítása utrin elkészül étel.
Az egyesülettink nyitott Kapolcs település lakóival szemben.
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A kapolcsi polgárőr családok gyermekei szélmáta, aki igényelte, támogattuk azutazásllkat
Nagykarácsonyba.

A Polgárőr Egyesület Kapolcs tagjai és családtagjai kiváló helYállásukról tettek
tanúbizonyságot a településtinket kétszer is veszélyeztető átrvíz alkalmából.
E két esetben összesen 24 fo polgárőr vett tésrt az arvízi védekezésben.
Nagy örömünkre szolgált, hory a katasztrófavédelem meryei igazgatőja az árvw idején
tanúsított kiemelkedő munkájáért tárryi elismerésben részesítette Nary Ottó polgárőr
társunkat.
Grafulálunk neki!
Egyben köszönetet mondunk a falu vezetése nevében is a polgarőreink és családtag|aik
példás, önzetlen hel}tállásáért.

A polgarőri szolgálat a tagság többségénél rendszeres. Alapvetően a megbeszélések
alkalmával elfogadott időpontokban adunk szolgálatot. A városi kapitrányság kéréseit
lehetősé geink szerint igyeksztink telj esíteni,
A szolgálati rendünket a 250x100 mintaprogram teljesítésének érdekében átszerveztiik,
Minden idő, amit az önkéntes munkánkra fordítunk szolgálat. Szolgálat a szó nemes
értelmében is.
Kihasználfuk a jelenleg itthon tartózkodó tagiaink által vállalt lehetőséget, ezze| növelni
tudtuk a közterületi jelenléttink őraszátmát is. Ma már a polgarőrein csoportban
tevékenykednek, egymás között megosáva az aktiv és készenléti időszakot.
Megfelelően működik a24 őrástelefonügyelet, mely növeli a lakosság biáonságérzetét is.

Egyesülettink a kapitányságon tartott havi megbeszélésen rendszeresen képviselteti magát.
A bejelentkezés a 112. telefonon néhány rendkívüli eset és karitatív tevékenység esetét kivéve
rendszeres.
Az eryesület tagiai 2014 évben 9.002 óra szolgálati órát teljesítettek. Ez közel
háromszorosaazelőző évinek. Ezze| kapcsolatban mar azláthatő, hogy amennyiben
tagságunk munkalehetőséghez jut, ez a kimagasló teljesítményt nem fudjuk megismételni, de
azortb an ez me gérthető.
Az összes szolgálati órából 3.24l órát külterületen teljesítettünk amelyből a

2.395 őráta lovas polgárőrök
846 őrít a gépkocsizó és ryalogos polgárőrök teljesítettek.

A rendőrséggel közösen 221 őra szolgálat volt, melynek több mint felét a fesáivál ideje
alatt teljesítettünk.
Egy alkalommal vettünk részt személy felkutatásában, 89 alkalommal adtunk a rendőrség és
az önkormiárry zat szálmár a jelzést.
64 alkalommal nyújtottrrnk eredményes segítséget a helyi lakóságnak és a fesáivál látogatói
szétmára.
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Harom alkalommal végeztiink baleseti helyszíni bizosítrást a hatóság megérkezéséig,
A ,,TÁMOP" projekt fenntartása keretében 1,1 fő személyt2.416 alkalommal látogatták a
feladatot váIlralő polgárőreink.Ezt a nemes munkát két polgárőriink végeáe egymástól
fiiggetlenül.

Kapolcs községben a közbiztonság stabil. Azelőforduló kiesebb eseteknél a sértett,
személyes felelőssége is kimutatható.
Kiemelt partnerünk a rendőrség. Sok segítséget ad az egyesület szakirányú tevékenységének
végrehajtásában.
Az RFK kapcsolattartójával Horváth Jőzsef száuados úrral kapcsolatunk kifogástalan és
előremutató.
Az VMRFK segítő készségét is megtapasztaltvkpolgárőrein felkészítésében való
részvételtikkel.
A jó viszonyért és segítségért köszönetiinket fejezziik ki a közgyulés nevében.
Polgaróri akciókban azOPSZNeMPSZ felkérésére lehetőségeink fiiggvényében részt
vettünk.
Kezdeményezósiinkre a jánás polgárőr egyesületei együttmúködési megállapodást kötöttek
egymás megsegítésére nagyobb volumenű helyi feladatok megoldásrára.
Ennek jegyében négy alkalommal egyesület felkérésére mentiink segíteni. Ugyanakkor a
kapolcsi fesztivál ideje alatt öt egyesület segítette a helyi polgarőröket. Köszönjiik a
segítőkész, polgarőrök egyesületek támogatását . Ez az együttműködés is jól mutatja, hogy az
egyesületek minden különösebb figyelem felkeltés nélkül, a szükségben segítenek egymáson.

A 2015. év terveinek alapját az együttműködési megállapodásban foglaltak, valamint az
OPSZ által megadott programokban való részvétel valamint a stratégiai partnerségből adódó
feladatok adják
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