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Tisztelt Polgármester úr, képviselőtestület, Meghívott vendégek ésrésztvevők.

Egyesületünk 2013 agusztusa óta tevékenykedik a faluban. Jelenleg 28 fó és 1 ifjúsági polgárőrrel. Hét
közép iskolával van együtt működési szerződésünk 50 órásközérdekű munka elvégzésére.

Tavaly 3875 órát töltöttünk közterületen. Reményeim szerint látványosan javítva a közbiztonságot,

közbiztonság érzetét. Oda figyelünk köztereken rendbontásokra, magán személyek értékeinek

megóvására, illetve közlekedés biztonságra, itt jegyeznémmeg kíséretet adunk óvodás gyerekeknek
rendezvények, bicikli túra alkalmakor biztonságos haladására. De figyelmezetjük a kerékpárosokat a
kresz által előírt maradéktalan betartására PI. világítás nélkül kerékpárosokra. A KOVID-19 járvány sok
plusz feladatot jelentett számunkra.

Rendvédelmi napokon is évről évreképviseljük magunkat. Ott vagyunk az önkormányzati
rendezvényeken községi nap, ünnepeken biztosítunk. A Kis Mária Hortenzia Körnek rendezvényein PI:
Busó járás, kukorica útvesztő fesztiválon tevékenykedünk. A Kiszombori Sport Horgász Egyesülettel
is együtt működünk a tó környezetének ésrendjének fen tatására.

A 2022-es évben volt migrációs nyomás a mi térségünkben is lényegesen kevesebb mint az előző énben.
Itt nincs „IBH” így fizikai akadály nélkül tudnak bejönni az ország területére csak emberi erőkkel lehet
feltartóztatni a tiltott határ sértőket. Az Országos Polgárőr Szövetség különös hang sújt fektetett a
határvédelmi tagozatra ezzel elő segítve a lakosság szubjektív biztonság érzetének javítását.

Kiszombori Határ Rendészeti Kirendeltségnek-nek segítségére sok szolgálatot adunk, amelynek
eredménye 82 migráns feltartoztatásában vetünk részt, közös illetve önálló szolgálatok alatt. A
rendőrséggel nagyon jó az együtt működésünk. A katasztrófa védelemmel is szoros kapcsolatban
vagyunk.

Ezúttal is köszönjük mindenkinek a segítséget az aki hozzájárult, hogy másokon segíteni tudjunk.

Köszönöm a tájékoztatási lehetőséget a Polgármester úrnak, éskérem a képviselőtestület a beszámolom
el fogadását.

Kelt: Kiszombor, 2023. március 20.
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Tárgy: A Kiszombori Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztató

    /2023. (III. 28.) KNÖT h.

HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a
Kiszombori Polgárőr Egyesület 2022. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót.

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  köszönetét  fejezi  ki  a
Kiszombori Polgárőr Egyesületnek a településen végzett munkájáért.

A tájékoztató a határozat mellékletét képezi.

A határozatról értesül:
- Kis Róbert elnök
- Szirbik Imre polgármester
- dr. Gácsi Zoltán jegyző
- Irattár
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