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A polgárőr Egyesület Kapolcs beszámotója a 201S.évben végzett munkáről.

Az egyesület munkáiát az

előző évek tapasztalatát felhasználva terveztÜk és

végeztük el.
Terveinkben nem volt kiemelkedő cél, csak azt tettük, amit az előző
években.
yigyáztunk településünk biztonságára. Munkánk eredményes volt, mert a
,,Fesztivál, idejó kivételévelkirívó bűncselekmény nem fordult elő.
Á teleptilés lakbsága igényli a jelenlétünket, mindent megtesznek munkánk
támogatásáért.
Tagsigunk aktív résztvevője a település rendezvényei biztosításábano de
magukon a rendezvényeken is feladatot vállalnak, amely már
hagyománynak számit.

A polgárőr egyesületlétszáma 2015. évben is növekedett jelenleg

36 fős

tagságunk van. Melynek megoszlása 8 fő lovas 28 fő gépkocsizó polgárőr,
E|y.Út"tünknél ifjú polgá.ő. n"* teljesít szolgálatoto de annál inkább a 18.
ai*t .r,"ghaladó fiatalók érdeklődése fokozódott. Összesen négy fiatat lépett
be azegyesületbe tagnako akik lelkesen járnak szolgálatba is.
a SZEM. tagiai is aktívan
résztvesznek a bűnme getőző és egymást segítő munkában" A mozgalom 26
fő regisztrált aktivistával rendelkezik. Tagiaik közül a tavalYi évben 3 fő
aktivistát ismert el az egyesület oklevéllel és emléktáblával,

A polgárőrségünk átta|támogatott mazgalom

Együttműködő partnereinkkel az egyűttműködés korrekt, Pula képviselő
testületével is megállapodást kötöttünk a település kÖzbiztonságának
biztosítása érdekéb.n.Vigántpetend területén rendszeresen járőrÖzÜnk.

A Kapolcs önkorm ányzatával azegyüttműködésünk a kölcsÖnÖs támogatás
elvén alapszik. Rendszer es az információ csere, a feladatok egYeztetése.

A rendőrséggel az egyűttrnűködés kiegyensúlyozott. A tavalyi
feladata miatt igyekeztünk településünkön helytállni.
A24 órás telefonszolgálatot továbbra is fenntartjuk,

év kiemelt
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Az egyesütet tagiai 2015. évben összesen 8.836 órát teljesítetto amely

tartalmát tekintve járőrözés, idős emberek látogatása, rendezvények
tliztosításából állt.
Az összes óraszámb ő| 4.723 órát töltöttünk külterületen melyet a lovas
szolgálatok telj esítettek.
296 őrát láttunk el közös szolgálatot rendőrrel. Egy elfogást biztosítottunk,
2 alkalommal volt tettenérés.A hatóságok fe|é 64 alkalommal adtunk
jelzésto valamint 35 alakatommal nyújtottunk segítséget a lakóság illetve a
látogatók számára.
2016. évben feladatainkat a rendőrség igénye,az OPSZ szakmai irányítása
szabja meg. Ezeket igyekszünk mindellrben kielégíteni, szemünk előtt tartva
Kapolcs, Vigántpetend, Pula községek köztliztonsági igényeit"
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