Beszámoló – 2014. 1- 2. negyedév
Az első 2 negyedévben 134 alkalommal láttunk el különböző szolgálatokat. 75
esetben teljesítettünk éjszakai bűnmegelőző járőrszolgálatot és 55 esetben nappali,
illetve egyéb szolgálatot. Folyamatosan biztosítunk már nappali szolgálatot is a
közbiztonság javítása, és a lakosság biztonságérzete növelése érdekében.
Együttműködő partnereinkkel rendszeresen akciókban veszünk részt. Több
alkalommal végeztünk a Rendőrséggel közösen fokozott közúti ellenőrzést. A NAV
Vám- és Pénzügyőreivel is részt vettünk több alkalommal akcióban, hatósági
tanúként. A Közlekedésrendészeti Osztály rendőreivel hetente 2-3 alkalommal közös
járőrözést végzünk. A hatóságokkal egyre szorosabb az együttműködésünk, és
lehetőség szerint bővítjük is a közös szolgálatok számát.
A Magyar Posta Zrt. pénzkézbesítőit rendszeresen kísérjük munkájuk zavartalan
ellátása érdekében, amennyiben az igényt jelzik felénk nagyobb kifizetéseknél
ezeket a szolgálatokat megerősítjük.
Az Önkormányzat felkéréseinek kivétel nélkül eleget teszünk, a Hatósági Irodával
folyamatosan egyeztetjük a vendéglátóhelyek körüli rendzavarásokat. Különös
figyelmet fordítunk bűnmegelőző járőrszolgálataink során az Önkormányzat
tulajdonát képező ingatlanok ellenőrzésére. /Ipari park, játszóterek, műemlékek/
Rendszeres képzésekben, illetve oktatásokban veszünk részt. Ilyen például a
polgárőr alapismereti képzés, az általános jogi, a katasztrófavédelmi, a
bűnmegelőzési, a közrendvédelmi, a közlekedési és az önvédelmi tréning is.
Folyamatosan pályázunk, hogy az egyesület költségvetése egyensúlyban legyen, és
a fejlesztéseket, kiadásokat fedezni tudjuk.
Tagságunk kismértékben ugyan, de folyamatosan bővül, köszönhető az aktív
tagságnak, akik propagálják.
A szekszárdi Vagyonkezelő Kft vel kötött együttműködésünk alapján, folyamatosan
biztosítottuk 2014. év első félévében a vásárok, és piacok rendjének zavartalan
működését, és a vagyonbiztonság, közbiztonság javítását, fenntartását. E
tevékenység jelenleg is folyamatban van.
A városi rendezvényeken lehetőség szerint részt veszünk, ekkor egyesületünk tagjai
mindig láthatósági mellényben, formaruhában látnak el szolgálatokat. A 40. Gemenci
Nagydíj Nemzetközi kerékpár versenyen 42 polgárőr 12 autóval 14 településről vett
részt a biztosításban, és a Pünkösdi fesztivál ideje alatt is folyamatosan 6 fő polgárőr
járőrözött 24 órában.

A szolgálati autónkra sajnos egyre többet kell műszakilag költeni, ezért kérnénk
lehetőség szerinti támogatásukat.
A éjszakai járőr útvonalunkat mindig az igények, és a felmerült bűnügyi területek
érintésével alakítjuk ki. A bejelentések figyelembe vételével így belekerültek a
játszóterek, külterületek, garázs sorok, boltok, üzletek, valamint a vöröskereszt
irodája is.
Lakossági bejelentések, és megkeresések is egyre sűrűbben érkeznek be
központunkba, amiket egyesével meg is vizsgálunk és lehetőség szerint segítünk.
Ezeken felül érintjük még az ipari park területén elhelyezkedő objektumokat,
vállalkozások telephelyeit, önkormányzati épületeket, iskolák, óvodák területeit.
Iskolai rendezvényekre is ellátogatunk, vannak iskolák, akik már ezt külön kérik is.
A tavalyi év különösen kiemelt volt az iskolák előtti területek érintésével történt
járőrözések tekintetében, és az átkelő helyek biztosításában főleg az iskolakezdés
időpontjában.
Felvettem a kapcsolatot a Közterület felügyelet vezetőivel, és együttműködést
kezdeményeztem. A jelenleg is érvényben levő Önkormányzati együttműködési
megállapodásunkat lehetőség szerint bővíteni célszerű, és közös szolgálatok
megszervezését javaslom.
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