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Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. március 28. napi munkaterv szerinti, nyílt ülésére
a Községi Polgárőr Egyesület 2017. évi munkájáról
Tisztelt Képviselő Testület!
Az alábbiakban tájékoztatom Önöket a Községi Polgárőr Egyesület 2017. éves
tevékenységeiről.
2017-ben összesen 124 szolgálatot teljesítettünk, melyből a rendőrséggel közös szolgálatok
száma 58 volt. Három alkalommal, a Tiszaföldvári Polgárőrséggel végeztünk közös
szolgálatot a Kőrös-Tisza Polgárőr Egylettel történő együttműködés keretein belül.
• 2017. januárban egy helyszínt biztosítottunk a tűzoltóknak, őket meghibásodott
kazánhoz riasztották. A családod ki kellett költöztetni, mert a kazán sajnos nem volt
fűtésre alkalmas és mínusz 10C körüli hideg volt.
• Lakossági bejelentésre fa tolvajokat értünk tetten,
• Elszabadult lovakat is meg kellett fékeznünk és tulajdonos segítettünk megkeresni
• Februárban betörésnél helyszínbiztosítással segítettük a rendőrség munkáját.
• Közúti balesetnél úgyszintén segítettük a rendőri intézkedést.
• 2 talált kerékpár is visszakerült a tulajdonosához.
• Március hónapban ismét talált kerékpárokkal kezdtük.
• Majd a rendőrség felkérésére részt vettünk egy eltűnt személy felkutatásában.
• Rendezvénynél, a helyszín biztosítása alatt egy ittas vendég kötekedni kezdett a
polgárőrökkel, az egyiket fizikailag is bántalmazta, ekkor paprika spray használatát
kellett alkalmazni, rendőrség értesítve lett. már nyolc tárgyaláson kellett emiatt részt
vennie öt polgárőrünknek. a spray használat jogos volt.
• Áprilisban illegális szemétlerakás miatt működtünk együtt a helyi Közterületfelügyelővel, majd helyszínt biztosítottunk a rendőrségnek egy újabb betörésnél.
• Ebben a hónapban is segítkeztünk egy eltűnt személy keresésében. Cserkeszőlő
területén
• Májusban ismét két kerékpár hagyta el tulajdonosát, rendőrség kérésére az előállított
személyekre vigyáztunk.
• Betöréshez riasztottuk a rendőrséget.
• Kutyatámadáshoz mentőt hívtunk.

• A Bácsvíz Zrt. munkáját is segítettük, helyszínbiztosítással szűkítőt szereltek be egy
ingatlanhoz.
• Júniusban a rendőrséggel közös szolgálat közben elfogásra került egy gyanúsított, és
talált kerékpár zárta a hónapot.
• Bolti lopás történt, a személyleírás alapján a gyanúsított felismerésre került, így hívtuk
az illetékeseket.
• Tűzesetet is megfékeztünk a tűzoltók a bátorszőlőben
• Illetve mozgáskorlátozott személyt is mentettünk egy másik tűzesetnél.
• Egy gyümölcsösben szándékos facsonkításról kaptunk információt. Az egyik
polgárőrünk kiderítette ki volt a rongáló és informálta a rendőrséget.
• Júliusban első alkalommal megrendezésre került horgászversenyünk, ahol Benesné
Molnár Hajnalka I. helyezést, Búcsús József II. helyezést, Bense András III. helyezést
ért el.
• Augusztusban is történt kerékpárlopás.
• Különösen veszélyes hulladék illegális lerakását is észleltük.
• Illetve a rendőrséggel közös szolgálat során bejelentés érkezett egy molesztálásról.
• Kocsmai garázdaság miatt segítséget nyújtottunk a rendőröknek a helyszín
biztosításával. Itt kemény támadás érte a rendőrt és három polgárőrünket, a rendőrnek
erősítést kellet hívni Hivatalos személy elleni és közfeladatot személlyel szembeni
erőszak miatt a négy elkövetőt elítélték.
• Lakástűznél, (amely szándékos gyújtogatás volt), biztosítottuk a helyszínt a tűzoltók
kiérkezéséig, a sérültnek mentőt hívtunk.
• Augusztusban részt vettünk a kunszentmártoni polgárőr napon, ahol első helyezést
értünk el sárkányhajózásban és talicskarally-ban; Céllövészetben: Boros Ferenc első
helyezett lett; Tőgyi János II. helyezett, Ugrai László III. helyezett.
A főzőversenyben csapatunk a II. helyezést érte el, Tőgyi János Gumicsizmadobásban
Horváth Lili I. helyezett lett, Bense András III. helyezést ért el.
• Szeptemberben lakossági bejelentés alapján eltűnt személy felkutatásában vettünk
részt, megtaláltuk, de a zavart állapota miatt a mentőt is kellett hívnunk.
• Október hónapban ismét kerékpártolvajokat értünk tetten, és feltartóztattuk őket a
rendőrség kiérkezéséig.
• Rendőrséggel közös szolgálat közben talicska tolvajokat fogtunk a bejelentést
követően.
• Novemberben ismét fa tolvajokat csíptünk el, így helyszínt biztosítottunk, és a
tolvajokat is feltartóztattuk a rendőrök kiérkezéséig.
• Házalókat is találtunk, akikkel szintén együtt vártuk meg a kiérkező rendőröket.
• December hónapban 5 közös szolgálatot teljesítettünk a rendőrséggel,
• Önkormányzati területen észlelt falopás miatt segítséget nyújtottunk a rendőrségnek, a
szolgálatban lévő rendőröket a nagy sár miatt a polgárőr autóval tudtuk levinni a
helyszínre.

• Szenteste a rendőrséggel együtt közös szolgálat során Bogaras területén istállótűzhöz
kértek segítséget a polgárőreink 14 lovat vezettek ki a szabadba.
Köszönjük az Önkormányzat anyagi támogatását.
Kérem tájékoztatóm elfogadást.
Cibakháza, 2018. március 21.
Kovács Andor Károly
egyesület elnöke
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