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Tárgy: 2020 03.26. Testületi üllés tájékoztató. 

Tisztelt Alpolgármester úr, képviselőtestület, meghívott vendégek és résztvevők. 

Egyesületünk 2013 agusztusa óta tevékenykedik a faluban. Jelenleg 25 fő és 3 ifjúsági polgárőrrel. Hét 
közép iskolával van együtt működési szerződésünk 50 órás közérdekű munka elvégzésére. 

Tavaly  2977 órát töltöttünk közterületen.  Reményeim szerint látványosan javítva a közbiztonságot, 
közbiztonság érzetét. Oda figyelünk köztereken rendbontásokra, magán személyek értékeinek 
megóvására, illetve közlekedés biztonságra itt beleértve diákok biztonságos átjutására a úttesten. Itt 
jegyezném meg kíséretet adunk óvodás gyerekeknek rendezvények, bicikli túra alkalmakor biztonságos 
haladására. De figyelmezetjük a kerékpárosokat a kresz által előírt maradéktalan betartására Pl. világítás 
nélkül kerékpárosokra. 

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 útvesztő fesztiválon tevékenykedünk. A Kiszombori Sport Horgász Egyesülettel 
is együtt működünk. 

A megszűnt mező őri tevékenységet is ellátjuk hogy a sok munkával megtermelt terméknek hasznát ne 
illetéktelen személy arassa le. Sokat megfordulunk az ártérben is figyelve a kiskertekre és víkend 
házakra. De  dolgunk akadt a bányatónál fiatalok fürdőzése miatt akik nem törődve a mély víz 
veszélyére ott strandoltak. Határ rendészetnek is segítségére a határ közelében is sokat megfordulunk. 
Számos bejelentést tettünk már feltűnően idegen állampolgárok mozgásáról, de oda figyelünk román 
árusokra, fa árusokra a faluban akik átverik megkárosítják a lakosságot mára szinte elenyésző a számuk. 
A rendőrséggel nagyon jó az együtt működésünk. Ha szükségünk van rájuk perceken belül ott vannak 
de  ha ők szólnak mi is megyünk segíteni forgalmat terelni rendezvénykor, balesetkor, hatósági tanúnak, 
személyt keresni, vagy eltűnt kerékpárt, mostanság migráció megnövekedése miatt  is kerestek 
bennünket. Sok közös szolgálat  van határrendészettel, rendőrökkel. A katonaság is sok információt kér 
tőlünk. A katasztrófa védelemmel is szoros kapcsolatban vagyunk. 

Ezúttal is köszönjük mindenkinek a segítséget az önkormányzatnak a támogatást, hogy hozzá járult hogy 
másokon segíteni tudjunk.  

Köszönöm a felszólalási lehetőséget a alpolgármester úrnak és kérem a képviselőtestület a beszámolom 
elfogadásra. 

 Kelt: Kiszombor, 2020. március 12.         

                                                                                   Tisztelettel:   Kis Róbert  

                                                                                                           elnök 


