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6775 Kiszombor Deák Ferenc utca 46
Telefon: 06 - 30i 464 -35-89

kiszom boripolgarorseg@gmail. hu

Tárgy: 2a22 03.29. Testületi ülés tájékoztató.

Tisztelt Polgármester úr, képviselőtestület, Meghívott vendégek és résztvevők.

Egyesületünk 2013 agusztusa óta tevékenykedik a faluban. Jelenleg 26 fő és 3 ifiúsági polgárőnel. Hat
közép iskolával van együtt működési szerződésünk 50 órás közérdekű munka elvégzésére.

Tavaly 3427 őrát töltöttünk közterületen. Reményeim szerint látványosan javítva aközbiztonságot,
közbiaonság érzetét.bda figyelünk köztereken rendbontásokra, magán személyek értékeinek
megóvásara, illetve közlekedés biztonságra itt beleértve diákok biztonságos á§utására a úttesten. Itt
jegyezném meg kíséretet adunk óvodás gyerekeknek rendezvények, bicikli túra alkalmakor biztonságos
haladására. De figyelmezetjük a kerékparosokat a kresz által előirtmaradéktalan betartásíra Pl. világítás
nélkül kerékpárosokra. Volt a településen eltűnt személy amely kutatásunk sajnos nem járt sikerrel. A
KOVID-19 járvány sok plusz feladatot jelentett számunkra.

Rendvédelmi napokon is évről évre képviseljük magunkat. Ott vagyunk az önkormányzati
rendezvényeken községi nap, ünnepeken biztosítunk. A Kis Mária Hortenzia Körnek rendezvényein Pl:
Busó járás, kukorica űtvesztő fesztiválon tevékenykedünk. A Kiszombori Sport Horgász Egyesülettel
is együtt működünk a tó környezetének és rendjének fen tatására,

A megszűnt mező őri tevékenységet is ellátjuk hogy a sok munkával meglermelt terméknek hasznát ne
illetéktelen személy arassa le. Sokat megfordulunk az ártérben is figyelve a kiskertekre és víkend
házakra. De dolgunk akadt abányatőnál fiatalok frirdőzése miatt akik nem törődve améIy viz
veszélyére ott strandoltak.

A202l-es évben soha nem láttot migrációs nyomás volt a mi térségünkben is. Itt nincs ,,IBH" így fizikai
akadály nélkül tudnak bejönni az országterületére csak emberi erőkkel lehet feltarlőztatni a tiltott határ
sértőket. Sajnos métr a falu területére is bejutottak ezzel zavatvaa lakosság szubjektív biztonság érzetét.
Kiszombori HRK-nak segítségére sok szolgálatot adunk, amelynek eredménye 177 mtgránst 3 ember
csempész feltartoztaíáséban vetünk részt,kőzös illetve önálló szolgálatok alatt. A rendőrséggel nagyon
jó az együtt működésünk. A katasztrőfa védelemmel is szoros kapcsolatban vagyunk.

Ezűttal is köszönjük mindenkinek a segítséget az aki hozzá járult, hogy másokon segíteni tudjunk.

Kiszombori Polg árőr Egyesület
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Tisztelettel:

KrjszöItöm a tájékoztatási lehetőséget a
ci 1bgadását.

Kclt: Kiszombor.2022. március 16.

Polgármester úrnak, és kérem a képviselőtestület a beszámolom
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Tárgy: A Kiszombori Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztató

    /2022. (III. 29.) KNÖT h.

HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a
Kiszombori Polgárőr Egyesület 2021. 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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