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Beszámoló 2012. évi munkáról

Megválasztásom óta eltelt két év, de az alapszabályzatunknak eleget téve, számot kell adnunk
a 2012. évben végzett munkánkról.
Remélem beszámolóm, tükrözi egyesületünk sokoldalú munkáját.
Céljaink között első helyen áll a közösségi és személyi tulajdon fokozott védelme, az ezeket
károsító jogsértések megelőzése, a bűnalkalmak csökkentése és ennek révén a lakosság
biztonságérzetének növelése, nyugalmának biztosítása. Mindezek mellett szívesen részt
vállalunk minden, a lakosság és a község érdekét szolgáló kezdeményezésben.
2011. augusztus 27-én a Honosítási ünnepségen a polgárőrség 18 fővel vett részt.
2011. Október 22-én Lakitelek Önkormányzata egy csapatzászlót adományozott az
egyesületünknek, ezzel elismerve a Polgárőrség önfeláldozó munkáját, amit Lakitelekért tesz.
Ezúton is meg szeretnénk köszönni ezt a megbecsülést!
2011. november elején a Mindenszentek napján segítettük a gyalogosok, kerékpárosok
balesetmentes és biztonságos átkelését a 44-es számú főúton, illetve őriztük a parkolóban lévő
személygépjárművek sértetlenségét. 2 napon keresztül mintegy 8 fő polgárőr teljesített
szolgálatot 26 órában.
2011. december 24-én az éjféli mise ideje alatt 10 polgárőr járőrözött a templom környékén
illetve a belterületen.
2011. december 31-én ismét erősített szolgálat volt. Összesen 8 órán keresztül 6 polgárőr
rótta a község utcáit.

2012. január 1-e óta tagjaink létszáma 72 fő, ebből 24 fő hölgy és 10 új tagfelvétel történt.

Az egyesület tagjainak a 90-95%-a rendszeresen vállal szolgálatot éjszakai járőrözésre,
rendezvényeken forgalombiztosításra. Éjszakánként két-három fő járja az utcákat az egyesület
által üzemeltetett személygépkocsival, amit a Bács- Kiskun megyei Polgárőr Szövetség
bocsátott a rendelkezésünkre. Amiből látszik, hogy fejlődik az egyesületünk, a polgárőrség
gyarapodott egy tagozattal, ami a lovaspolgárőrökből áll, melynek a közvetlen összekötője
Dobecz Éva elnökhelyettes. Amennyiben bejelentés érkezik idegen személyek gyanús
mozgásáról, megpróbáljuk minél előbb megtalálni őket és jelentést tenni a rendőrségnek, ha
szükséges.
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Bármikor kértek bennünket együttműködésre, mindig sikerült megfelelő létszámban
segítenünk társszerveinket. Ezennel szeretném megköszönni tagtársaimnak önfeláldozó
munkájukat.

-A Magyar Posta Zrt-vel kötött megállapodás alapján a múlt évben is feladatunk volt, hogy
minden éjszaka a szolgálatok alkalmával ellenőrizzük a Posta épületét. Ezt mi teljesítettük is.
-A rendőrséggel jó a kapcsolat és ez remélem továbbra is fennmaradt.
- A Tőserdőben megrendezésre kerülő majálison biztosítottuk a rendezvény problémamentes
lebonyolítását.

-Tagjaink ellenszolgáltatás nélkül, szabadidejüket feláldozva teljesítenek szolgálatot, de
van lehetőség a kikapcsolódásra is. 2012-ben Kecel adott otthont a megyei polgárőr
találkozónak. A távolság ellenére szép számmal tudtuk képviselni egyesületünket, ahol az
egyesület tagjai közül egy versenyben is részt vettünk.: pl.: autós ügyességi versenyen.
-Júliusban a Tőserdő területén megrendezett Széna vagy Szalma nevű rendezvényen is több
polgárőr részt vett a helyszín biztosításában, 3 napon keresztül összesen 60 órában teljesített
szolgálatot mintegy 30 fő polgárőr.
Ebben a hónapban még kérték a segítségünket a Tőserdő szépe fesztiválon való részvételt és
az I. OPSZ Lovasnapon való rendezvénybiztosítást.
-A nyár végével nem szűnt meg a discóban szórakozó fiatalok záróráig, időnként hajnalig
tartó figyelése.
-Az iskolai tanév elkezdésekor, október közepéig, nemcsak a kijelölt gyalogátkelőnél, hanem
a napközinél és a piactérnél szerdánként több polgárőr segítette az iskolások, óvodások
biztonságos átkelését az úttesten, melyet több éve már feladatunknak tekintünk.
Ebben az évben is több alkalommal kértek minket a temető parkolójának biztosítására.
Munkánk végzéséhez szükségünk van támogatókra is.
A szeptemberi rendkívüli közgyűlés új elnökséget is választott. Az Egyesület tisztségviselői a
következő személyek lettek, elnök: Madari Róbert, elnökhelyettes: Török Nándor,
elnökhelyettes és a lovas tagozat vezetője: Dobecz Éva, titkár: Hunyadi Hajnalka, gazdasági
vezető: Szabó Nóra.
Az önkormányzat, mint fő támogató mellett, helyi vállalkozók, illetve a Megyei Polgárőr
Szövetség nyújtottak anyagi segítséget egyesületünknek. Ezt szeretném megköszönni.
Az alábbi rendezvényeket biztosítottuk 2012-ben :
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2012. március 15. Ünnepség biztosítása a templomparkban biztosításban részt vett 20 fő
polgárőr.
2012. július 6-8. Széna vagy Szalma Fesztivál biztosításban részt vett 30 fő polgárőr.
2012. július 7. Simsonális motoros felvonulás biztosításban részt vett 2 fő polgárőr.
2012. július 12-15. XVII. Tőserdő Szépe Tiszavirág Fesztivál biztosításban részt vett 28 fő
polgárőr.
2012. augusztus 18. II. Tőserdei Lovasnap és I. Országos Lovas Polgárőr Szemle, Toborzó
és Ügyességi Verseny. A rendezvényen részt vett 42 fő polgárőr.
2012. szeptember 3-től október 15-ig 2 fő polgárőr segítette a gyalogosok biztonságos
átkelését az emeletes óvodánál és a napközinél.
2012. szeptember 29- én Őszköszöntő Szüreti nap és felvonulás eseményeinek
biztosításában szintén szerepet vállaltak egyesületünk tagjai. A felvonulás zökkenőmentes
lebonyolításában 8 tagunk vett részt.
Szintén ezen a napon a „Lakiteleki sátor” felállításának 25. évfordulójának alkalmából a
Lakiteleki Népfőiskolán megrendezésre kerülő ünnepség biztosítására kapott az egyesületünk
felkérést Lezsák Sándor Úrtól. A rendezvény biztosításában 3 polgárőr vett részt.

Lakitelek, 2012. október 30.

Török Nándor
elnök
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Szolgálati gépjármű statisztika 2012.január - 2012.októberig
2012. 01 szolgálat
Megtett km
Össz:
Átlag:

1209 km
44 km

Szolgálati óra

Fő/nap

135, óra
4,82 óra

73 fő
3 fő

2012. 02. szolgálat
Megtett km
Össz:
Átlag:

1068 km
44 km

Szolgálati óra

Fő/nap

127,75 óra
5,11 óra

63 fő
3 fő

2012. 03 szolgálat
Megtett km
Össz:
Átlag:

1365 km
54 km

Szolgálati óra

Fő/nap

141,75 óra
5,45 óra

68 fő
3 fő

2012. 04 szolgálat
Megtett km
Össz:
Átlag:

Szolgálati óra

1267 km
51 km

Fő/nap

128, óra
4,92 óra

72 fő
3 fő

2012. 05 szolgálat
Megtett km
Össz:
Átlag:

1228 km
47 km

Szolgálati óra

Fő/nap

117,5 óra
4,35 óra

69 fő
3 fő

2012. 06 szolgálat
Megtett km
Össz:
Átlag:

1102 km
42 km

Szolgálati óra

Fő/nap

102,5 óra
4.56 óra

65 fő
3 fő

2012. 07 szolgálat
Megtett km
Össz:
Átlag:

1134 km
50 km

Szolgálati óra

Fő/nap

118,5 óra
4,94 óra
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59 fő
2 fő

2012. 08 szolgálat
Megtett km
Össz:
Átlag:

Szolgálati óra

1047 km
47 km

Fő/nap

104, óra
4,52 óra

54 fő
2 fő

2012. 09 szolgálat
Megtett km
Össz:
Átlag:

Szolgálati óra

1087 km
49 km

Fő/nap

115,5 óra
5,02 óra

60 fő
3 fő

2012. 10 szolgálat
Megtett km
Össz:
Átlag:

933 km
51 km

Szolgálati óra

Fő/nap

78,5 óra
4,13 óra
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44 fő
2 fő

