Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
77/2017. (V. 31.) önkormányzati határozata
a Községi Polgárőr Egyesület 2016. évi munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Polgárőr Egyesület
(5462 Cibakháza, Öregszőlő II. út 14.) 2016. évi munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul
veszi.
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Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. május 31-ei rendkívüli, nyílt ülésére
Tájékoztató a Községi Polgárőr Egyesület 2016. évi munkájáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A Községi Polgárőr Egyesület 2016. évben 163 alkalommal teljesített szolgálatot Cibakházán
és 4 alkalommal településen kívüli szolgálatban voltunk a rendőrségi felkérés alapján. A
szolgálataink jelentős száma rendőrséggel közösen lett végrehajtja. A rendőrség egyre többet
kéri a segítségünket, mert jelentős erőket kell mozgósítaniuk a határvédelmi szolgálatra. A
Vegyesüzemi Horgász Egyesülettel kötött megállapodás alapján az egyesület munkáját
többször segítették a polgárőreink a horgászok engedélyeinek, illetve fogásainak
ellenőrzésével.
A vállalkozások és vendéglátóipari egységek telephelyeinek megfigyelésére, ellenőrzésére
kiemelt figyelmet fordítottunk a szolgálatok teljesítése során. Részt vettünk a cibakházai
rendezvények biztosításában és forgalomirányításban is segítséget nyújtottunk. Folyamatosan
végeztük a temető ellenőrzését. Mindenszentek időszakában megerősített járőrszolgálatot
végeztünk. Folyamatosan ellenőriztük az önkormányzat által fenntartott intézmények
épületeit, iskolákat, óvodát.
Ellenőriztük a Posta épületét és annak környékét, valamint külterületen lévő mezőgazdasági
gépeket berendezéseket, őszi időszakban aktívan részt vettünk a terménylopások
megelőzésében.
A lakossággal egyre jobb kapcsolatot sikerül kialakítanunk, megszerveztük a Szomszédok
Egymásért Mozgalmat (SZEM). Egyre több helyen látható már ennek a szerveződésnek a
táblácskája. Leginkább az idősebb lakosság kéri segítségünk a mozgalom keretin belül.
Tudják, ha kint a SZEM tábla, akkor ott sokkal többször fog elmenni a polgárőr gépjármű és
baj esetén hívhatnak egy helyi embert.
A tavalyi évben együttműködési megállapodást kötöttünk 3 környékbeli (Rákócziújfalu,
Martfű, Tiszaföldvár) település polgárőr egyesületével. Az együttműködés értelmében a
szolgálataink egy részét közösen hajtjuk végre, így nagyobb létszámmal tudunk megjelenni
egy-egy, bűnügyi szempontból fertőzöttebb település részen. Illetve szükség esetén más
településen is tudunk rendezvényt biztosítani.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Községi Polgárőr Egyesület 2016. évi
munkájáról tájékoztatómat szíveskedjen tudomásul venni.
Cibakháza, 2017. május 22.
Kovács Andor Károly
elnök

