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Tisaelt Kozgyril6s!
Magyarorszdgon

az

r980-as dvek v6g6n jelent6sen
brinelkcivet6sek, tulajdon elleni szabiiyiert6sek. Kor6l
brincselekm6nyek jelentek ffieg, meryek hat6s6ra a lakok

egszapo

tak

a

nem ta asrtalt

tekbe
nott azon Sllampolgdrok szitma, akik a torv6nyes keretek k
prob6l
telepill6stik biZ'onsdgdert, Az els6 polgirlr szervezete t990-t6
orsz6gosan, mint megy6nkben, az .gy.riil.ti torv6nyben
foglaltak
alakultak, de napjainkban mdr a polgi'r6rs egr(5r ds a por
ri tevd
szabfiyair6l sz6l6 2011. 6vi GLXV. t6rv6ny
alapj'arr
iikcidnek.
1notv.;

egyre

tenni
ugy
lapj6n
nysdg

,

Akdzbinons6g, a kozrend megteremt6se, fenntartilsa az iil
alapvet6
koteless6ge. Az ebben r6srt venni kiv6no, a kdrnyezt
k bizton
felel6ssdget erz6 6llampolg6rok szitm6ra a polgfr6rs6g
nyijt cse VESI
lehetSs6get. E tiszteletre m6rt6 tev6kenys6g
elismer6se
me
iil6se
fejez6dik ki a polg6r6rok v6delm6nek 6; t6mosat6s
iilam titali
garantillits6val. A kozbiztons6g megszil6rdit6s6ban
iontos szerepet
6lt6
cinkdntes t6rsadalmi szewez6d6s hat6kony mtikodds6nek
biz
itdsa,
amlnt
e szewezSddseknek a rend6rs6ggel, az cinkorm6nyzatok
l, a ren
szervekkel 6s a lakoss6ggal val6 egyi.ittmiikoddse keretein
megha
drdekdben alkotta meg az orszdggyuris azfgynevezett poled
r t6rv6n
B.6cs-Kiskun

Megy:b*

a megyei polg6r6r szrivets6gbe tdm( It pol
id6 alatt beintegral6dtak a kozbiztons esa
megteremt6sdben drdekelt 6|ami, rendv6delmi,
6nko
inyzati d m6s
szewezetek tev6kenysdgi rendszer6be. Alapvet6 cdlunk
a
selekmd yek, a
t6rsada.lomban megjeren6 jogs6rt6 magaiart6sok
meger6r S€, a
dalmi
osszefog6s er6sftdse, amely a bizalomla, az
egy6ni r.t.t
gv6llal
,dz
onkdntessdgre ds a politikamentessdgre dptir. iotgaroreinL
a kozren esa

viszonylag rovid

kozbiztons6g v6delmdben onkdnt, ellenszolg iiltatis ndlktil
veszn
tev6kenysdgtikkel kozfeladatot

A

el

rdszt,

l6tva

B6cs-Kiskun Megyei polg6r6r szervezetek Sz6vets6g6nek,
valamint
az
dvekben 6s 20 r 5-ben is abilerada volt a
l1s_:gf:Yleteinek
,3tmittt
jdrorszolgdlat,
kciztenileti
figyel6sz orgdrat, tov6bb6
:"t :ia{i^,^r at, amit
leggyakrabban szem6lygdpkocsival, gyalogosan, esetenkdnt
^
ker6kp6 l, illetve
motorkerekpSrral6s egyre novekv6bb 6rasz6mban l6val ldttak
el pol
ink.
Figyel6szolgillat ellfntr;fura a telepril6seken, lak6kdrnyezetben
6s kci:
leten,
valamint mezo- 6s erdlgazdas6gi tertileten el6fordulo brincsel
6nyek,

szab6lys6rt6sek megelozflse, megakaddly ozitsa 6s fel feddse
c6lj 6bol
posztos polg6r6rcik-.1, mozgojfur6rdzdssel, folyamatos,
uugy i
figyeldssel. Torvdnys6rt6s 6s m6s rendelleness6g 6szlel6se
esetdn a pr
drtesitettdk az illetdkes hat6s6got. Jelzlori feladatok at a k;zlekeddsi
valamint a kiemelt rendezvdnyek, esetenk6nt katasztr6fa srijtotta
helyszin6n, tovfhb| a kozrekedd
zavartalansdg6nak biztosfi6sa 6
bolcs6d6k, 6voddk, 6ltal6nos 6s koz6piskol6k kbzvetlen kcizel6ben
speci6lisan arra kikdp zett polgitr6r6k.

s

It sor
oszakos
g616rcik
esetek,

eriiletek
ek6ben
6ttak el

Megydnk polg6r6rei a kiilonblzo 6llami, 6nkorm6nyzati,
egyh6zi, kult r6lis ds
helyi esemdnyek alkalm6val megrendezett rinnepsdgek, -sport- 6s
agyobb
ldmegek mozgirsitt jelent6 rendezvdnyek biztosft6s6ban is kivettdk
et.
Ezek sor6n forgalom elol elzdrt teniletet oriztek, a forgalo m
irdnyit1
flrd
parkol6s rendjdnek fenntart6s ttban, valamint a rendezv,diyre
bel6ptet
t vegzo
szem6lyek tevdkenysdg6nek biztosit6s 6ban miikddtek -kdzre.
ire,
vettek
tov6bb6 korozott szemdlyek, kdrozott gdpj6rmtivek
es t|rgyak felku is6ban,
azonositds6ban. Kozremiikodtek baieset-megel6z6si] illdozt
ddelmi,
kdzleked6sbiztons6gi, fillat-, k6rnyezet-, 6s termdszetv6delmi
r

enyseg

t6mogat6s6ban.

A BKMPSZ 6s tagegyesiileteinek f6bb c6rkitiiz6sei az
opsz irrinym
is figyelembe v6ve 2015. 6vre azar6bbiak vortak:

- Az

egyrittmrikcid6s

tov6bbi

er6sit6se

onkorm6nyzatol<kal 6s m6s, a kcizbiztons6s
6llami, t6rsadalm i szerv ezetekkel.

-

a

rend6rs6
fenntart6s ihan

A megkezdett, sikeres programjaink tov6bbi folytat itsa,
azokkisz6l

- uj polg6r6r egyesriletek megalakul6s6nak szorgal maz|tsa 6s segi
un.

:,,alv6

egye sii I etek',

aktivi z6l6stnak o sztonzd

se.

,&z
rdekelt

Nz

lfli

Polg6r6r Intezmdny keretein beltil az ifltsilg bevon6sa a polg6r6r
6letbe, ami el6segftheti a polg6r6rs6g megirjulds6t.

A

szolg6lat min6sdgdnek emel6se 6rdekdben a polg6r6rs6gi oktat6sban,
ezen beliil az egys6ges alap-, tov6bb- 6s vezet6k6pz6sben val6 aktiv

16szvdtel.

A polg6r6r igazolvdnyok folyamatos

cser6j6ben 6s az

ki6llit6s6ban valo kozremrikdd6s.

A kommunik6ci6s tevdkenys6gtink

javitilsa,

polg6r6rsdg n6pszerr,isitdse.

a

tj

igazolv6nyok

lakoss6g kcir6ben

a

A 2015.6vben vfigzett szakmai munka 6rt6kel6se:

A ,,Krilteriiletek biaonsSga " program a polg6r6rs6g, rend6rs6ggel egyeztetett
programja a lakott teriileten kivtil l6v6 erd6k, mezok, sz6nt6foldek.
gytimdlcsdsdk, tidtil6ovezetek, tanytk vddelm6re 6s a hivatalos szem6lyek
(erd6r5r, mezoor) munk6j6nak t6mogatisdra ir6nyult.

A program vdgrehajt isihan
megy6nk polg6r5r egyesiiletei segits6get nyirjtottak a hivatalos szerveknek,
illetve az ott 616 lakossdgnak a ktilteriileten 616k, illetve a kiiltenileten l6v6

vagyoni 6rt6kek v6delmdben.

A

,,Tiszte\et az 6veknek, biztons6g ot az id6seknek" program egyestileteink
karitatfv feladatai kozdtt szerepelt, melynek keret6ben megydnk polg6r6rei
kiemerlten figyeltek az egyedril 6l6kre, a sz6p koruakra es a rilszorultakra.
A
nagyc'bb odafigyel6s esetenk6nt a h6z kdnili munka elv6gz6se, a rendszeres
lfitogatds, a segftsdg, az alapvet6 6lelmiszerek, fvtlanyagok beszerz6se,
szdmos
id6s nragatehetetlen embernek taltn meg az 6let6t is megmentette.

Az

OPSZ, az ORFK ds a Nemzeti Btinmegel6zdsi Tan6cs tdmogatits6val
tov6bb
folytattuk a 2013-ban elindftott ,,100x100 Biztons6g" elnevez6sii nagy sikeni
brinmegel6zesi mintaprogramot, melybe rijabb 150 teleptil6s bevonitsira
kertjlt

sor orsz6gosan, igy fejl6dve ,,250x100 Biztons6g,' programm6. Megydnk
,,100x100 Biztons6g" mintaprogramban r6sztvev6 5 telepiil6se 2014
szeptember6t6l tov6bbi 5 teleptil6ssel egdsztilt ki, igy mtr 10 teiepiil6stink
10

polg6r6r egyestilete vett rdszt a kibovitett ,,,250x100 Biztons6g,' program
2015
decernLber6ig tart6 vdgrehajt6s6ban
B6cs-Kiskun M.gyel

a

Rendor-

a

fokapi
pro

ysdggal 6s

A ,,Szo

szddok Egym6s6rt Mozgalom (SZEM)" c6lja, hogy a helyi kozoss6g
t 5rzett felel6ss6g6t 6s egym6sra val6 odafigyel6sdt er6sitse. A
alapja a szomsz6dok, a lak6kcirnyezet brincselekm6nyek felfedds6re
k6szsdg6nek szervezett fejlesztdse. A program B6cs-Kiskun Megye
riil6s6n m6r jol miikddik, de folyamatos feladat volt 6s lesz a iov6ben is
Ietek szdmfira a SZEM n6pszenisitdse.

telepiil6sek dnkorm6nyzataival egyi.ittmrikddve, A

c6lja a lakoss6g szubjektiv biztonsdg6rzetdnek javit6sa, a jogs6rt6sek
szam
k csdkkentdse volt. Az 6rintett teleptildsek mindegyikdn mrik6ddtt a
VE
tishoz sziiks6ges minta polg6r6r egyesrilet, melyek tdrekedtek a
tagfelvd ln61 a fiatalok 6s a n6k arinyfunak ndvel6sdre. Motiv6lt6k
a
pol9616 ket, hogy dvente legal6bb 180 200 ora szolg6latot
teljesitsenek, mely
c6lnak ikenilt eleget tenni. A mintaprogram megval6s itilsfihoz k6rt6k az
onkorm yzatok 6s a polg6rmesterek timogatisfut, kiildncis tekintettel az
onko
yzati rend6szeti szervekkel val6 egytittmiikod6sre. A program
vdgrehaj rsa sor6n a rend6rs6g szakmai irdnyitdsa ds fehigyelete, koordin6ci6s
tevdk
s6ge meghatdrozo volt, ezdrt szoros egyrittmrikod6st alakitottak ki a
helyi
tagjaival, akIrzeti megbfzottakkal, 6s szoros volt a kapcsolat a
teleptild
lak6ival. Folyamatosan tdjekoz6dtak a lakoss6g biaons6gi
problern ir6l, kiemelten figyelve az egyedril 616 id6s emberekre.

egym6s6

mozgal
ir6nyul6
tobb tel
az,

egyes

Az

,,rE,gy

pol

egyiittm
tanul6ifi

- egy polgdrilr" programban az opsz megfogalmazta, hogy a
'>g nagyobb intenzit6ssal jelenjen meg az iskol6kban,
ds
iskola

od6s keret6ben teremtsen lehet6s6get arra, hogy kapjon teret a
kdr6ben az 6ltal6nos biinmegelozls, a gyermek- 6s fiatalkoru
bundz6s, Sldozattd vdl6s megelozese, a drog prevenci6, a baleset-megel6z6s,
a
kozlek
rsi szabillyok betartlsa, a polg6r6rs6g n6pszenisitdse 6s az i0il
polg6r6ri feladatok vdgz6s6ben val6 r6szv6tel. A program v6grehajt6s6ban olyan
polg6rd <, pedag6gusok vettek rdszt megydnkben is, akik ehhez megfelelo
erzekkel, kell6 szakmai felkdsziiltsdggel 6s gyakorlati ismerettel rendelkeztek.
Elsodle s feladatuk volt a biin- 6s baleset-megelozds tudatoss6g6nak fejleszt6se
a tanul6 kordben. E program v6grehajt6s6nak 6rdek6ben tagegyestileteink
pol
i iskolakezd6skor gyakran voltak jelen a tanoritk elotti ds befeiezo
id6szak
iskol6k kdrny6k6n, kiemelten a balesetek megeldz6se ds a
k6bit

terj eszt6snek megel5z6se cdlj 6b61.

A

21011. 6vi CLXV. szftmt p6tv. m6dosftasanak
015. jun
hat6lybal6p6s6vel lehet6vd viit a l4 6s
lg 6let6v kozotti atalok
munka esyes firzisaiba.
pol
lehen6s6get!1inmesel6z6.
kapott arra is, hogy az irettsegi el6tt 6ll.6 d{6k;
itt teljesi
kcitelez6en el6irt 50 6r6s isliolai kozosJdgi
szolg6latukar Az
inteztneny l6trej6tt6vel rij szakasz kezd6dctit
a 25 eves lg6rors6g
Azonban az dnkdnt vdllalt polg6r6ri feladat megkezddse 1
el6 aziflu po
reszt kell vennie egy felkdszit6 oktat6son. ple
orszagosa
nyilvinos alapklpzes keretdn beltil 2015. november 14_ n,
a Kis
szakli6pz6si centrum Hum6n szakkepz(5 Iskol6j6ban
ol ,,Ifif
centrum kertilt kialakft6sra szakel6ad6k kbzremril
melyen 18 kozdpiskolai di6k vett r6szt. igy Bdcs-Kisku
Megyd
v6gdre 25 fore emelkedett akepzett ifif polg6rorok
sz6ma.

A

:*:l:r

itf

"

A

-

2t.-i
i.sa az
m6don
a

pol9616r
Sletdben.

ir6rnek
ommal,
halasi
olgSror
sor,
2015.

ilt

megyei rend6r-fokapit6nys 6ggal,

a megye rend6 pit6nys6 ival ds
hat6rrenddszeti kirendelts6geivel tov6bb er6s6dcitt a
kao<
atunk. A
l9616r
szerverzeteink egyiittmrikdddsi megdllapod6sok
alapjfn
a
nd6ri
ekkel
kiizcisen is l6ttak el szorg6latot. -A meg6llapod6sok
ke
ben a
I
tillkortaffst nyujtott az illetdkessdgi teiriletin tcirr6nt
I
yekr6l,
egydb, a kdzbinons6g szempontj 6b6r fontos esem6nyekr6r
I ad6d6
feladatokr6l.
Az elmflt

6vben megydnk polg6rorei osszesen 17 r.0 7 ordt Itottek
szolgdlatban. Legeredmdnyesebb a rendorsdggel
val6 kozo szolgiia ell6t6s
volt, zrmi sajnos az elozo evi 42.679 or6rol 3g.2g4 or6ra
sokkent.
kdzos
szolg6latellStds sor6n 1l alkalommal keriilt sor rendsz6m
lismer6
ndszer
alkalrnrazds{ra, 17 | szab6rys6rt6si, l0l brintet6 feljelen
keletk
.A
<

rend6rcik az egyittes fell6pds sor6n 540 fovel szemben
6ss: sen 5.804
helyszlni birs6got szabtak ki, r.4g7 szemdlyt figyelme
tek, 10.

igazohattak, 148 el66llit6st

ds

r53 elfog6st fogan
eloreldp6snek szdmit, hogy jelent6sen megemelkedett
u [,.itt
lovas polg6r6r szolgdlatok szdma.

a megydnkben mtikctd6 por
polgrirdrei, szabadidejiiket nem kim6lve, nagy retszitmmal
jrilius6lban a Kiskuns6gi Nemzeti parkuun
[.t.tkezert, gyc
Kiemeldst 6rdemel, hogy

teleptildst veszdlyeztetij

tiz sikeres olt6s6ban a

szerv ez:etekke I e gyrittmiikd dve.

itottak.
leteken

egy

0 Fr.
23 fot
Pozitfv
jesitett

tiletek
tek rd
20t5.
n terjed , tobb
16fa
elmi

Az elmult dvben az illegitlis migr6c io nagy kihfvris eld
6llitot ta hazinkat,
beltfl megydnket is. Ezen komoly koztiztonsagi

azon

kockitzat kezel6sdben a
rendiirs6g 6s a honvddsdg mellett, krilcindsen
az 6llamhat6r kozeldben miikctdo
tageg;yestileteink polg6r6rei is kivettdk rdsziiket.
B6cs-Kiskun megydbSl 107 egyestilet tagia azorszdgos polg6r6r
Sz6vetsdgnek,
melyek kcizril jelenleg csak 98 aktiv, ami viszont
5 egyesrilettel t6bb, mint 2014ben. Az egyesriletek regisrtrilrt porg6r6r tagretszdma
3.247 F6. H6rom fj
polgdrr6r egyestil et arakitilsa van j el enl
eg folyamatban.

Anyagi, technikai ell6totts6g:

Megyei szovets6giink kdrds6re Kecskemdt Megyei Jogri
v6ros Kcizgytil6se
2015' febru6r l9-6n hozott dont6st ar-r51, hogy u irtuiaonZban
l6v6 irodahtnban
3 db' osszesen 64 m2 alaptertiletri irodahefis6get ingy.n.r.
n hasznitlatunkba
ad' F) ddntds alapjan. szovets6giink a *tit ooZre ni- ,uuurtalan
biztosit6sa,

valamint az egyestiletek munkajdiak hatdkonyabb segit6se
c6lj6b6I2015. m6jus
24-.en', a helysdgek felirjit6sa utdn, 6tkolt6;6tt Lakitelekr6i
Kecskemdrre, a
B aj c s,g-Z s i I i nszky l<rt. 2 . szdm alatti irj
sz6khe ly6re.

A

fenti irodahelysdgek elvannak lftva vezetdkes telefonnal,
illetve mobil
teleforrl<dszril6kkel. Informatikai felszereltsdgtik a meglevo
2 db. szitmitogep

mell6 v6s6rolt 2 db. fehijitott szdmitogep, valimint egy
irj kozepes teljesitmdnyti
nyomtat6 megv6s6rl6s6val moderniz {ilir;ra keri.ilt. Rendelkezrink
internetes
kapcsolaffal, email cfmekkel, facebookkal, valamint
weboldallal. A BKMPSZ
elnoki .feladatainf e]l6t6sirt nagymdrtdkben neheziti,
hogy effe a cerra egy 15
6ves, csaknem 410.000 km-t frtott VW tipusri szgk.
all rendelkez6sre, de
vinhatlan egy megfelel5 g6pjdrmii besz erzeiehez az opSZ
ktilon t6mogat6st
nyirjt hermarosan.

A BKMPSZ irodajitban, az Orszdgos Polg6r6r Szdvets6g alkalm
azitsdban 6110 I
f6 irodavezeto 61.1 fo gazdasdgiigyintez6 dolgozik, a[ik
elladak az iitalinos
adminisztrativ feladatokat, tamogitjak az .liokreg
kapcsolatot
tartanak tagegyestiletekkel 6s segitsdget nyirjtanak a-unkajat,
t6mojatirsi szerzodds
alaplitn az egyestileteknek nyrijtott tamigatilsok elsz6mol6shoz
. Ezentulmen6en
az irodavezet6 a bedrkezett igazolvanyigdnyldseket rdgziti
a poszeidon
informatikai rendszerb:, u gazdas{gi ngyinieZo
oJt* az egyestiletek , uj polg6ri
Tcirv6nLykonyv hatilybal6p6se miatt szriksdgessJ
vd[" - alapszab6lyainak
m6dosi[t6s6hoz nyujt segftsdget. A megyei szcivetsdgndl
2015-ben 2 fd

kcizfuglalkoztatott is alkalm azitsban volt irodai admin isztr6tor
munkakcjrben,
akiket a B6cs-Kiskun Megyei Korm6nyhivatal Kecskemdti
J6r6si Hivatala
F o gl al koztat6s i O szt fiy inak I
0 0 % - o s tdmo gatits 6val fo g I
alkoztattunk.

A BI(MPSz szewezeti keretdn beltil tortdnt az

orczdgos polg6r6r

Szovetsdg
Lovas Tagozatdnak gazdasdgi, pdnzrigyi mrikctdtetdse.
A slakmai tagozat
folyanratosan fejlSdve vegezte zot5-ben- is tevdkenysdg6t.
A lovas polg6rorok
gyakrabban lSttak el elsdsorban ki.iltenileti szolg6laiot,
de a csongr6d Megyei
Rend6r-ftikapit6nys6g felkdrds6re, a Kdszenldti Rend6rsdg
lovas rend6reivel
kozosi en j itr or ozv e, a mi gr 6ci 6 kezel 6s6hez
is

segitsdget nyrijlottak.

Megydnkben 1l j6r6s van 6s ennek megfelel6en I I j6r6si
polg6ror koordin6tor
mtikodik' Folyamatos volt a kapc-solatuk a j6r6sukban rntitoo,i
polg6ror
szewezetek vezet6ivel, negyeddvente bevondsukkal
munka6rtekezletet tartottak,

segitett6k

a

megyei irodavezet6t

osszeriit6sdben.

a

statisztik6k osr.gyti:tds6ben

6s

A tagegyesi'iletek tobbs6ge

rendelkezik saj6t irod6val, ami filtalihan az adotl
telepiilds kozpontj6ban helyezkedik el. Majdnem minden
egyestiletnek van
szolgitlati telefonj a, szdmito gepe, vagy laptopj a ds interne
t hoziaferdse, tov6bbd

minden vezet6nek email cime,
informrici66ramI6st.

u-i

megalapozza

a

megfeleld

Bdcs-lCskun Megy6ben 38 polg6r6r egyesiilet vett rdszt
sikeresen az MVH
(Mez6'gazdas6gi 6s Vid6kfejlesztdsi Hivatal) dltal kiirt p6ly
Lzaton 6s nyert
ttmogutdst egy-egy irj terepj6r6 szem6lyg6pkocsi megv6 s6rl6s6ra.
A kozel 6,5
milli6 Ibrint 6rtdkti terepj6r6k sok egyestilein6l 25-30 eves szemdlygdpkocsikat
v6ltottak le. Ugyanakkor azon egyesiiletek, amelyek kor6bbun n.-'r.ndelkeztek
szolg|lati szemdlyg6pkocsival, 6tvehettdk uton egyesriletek leadott
aut6it,
melyel< p6,Iy6zat alapjin rij aut6ho z jutottak.

A tagegyesiileteink anyagi finanszfro zitsihol a telepiildsi onkorm hnyzatok
ritka
kivdtelektol eltekintve tov6bbra is egyre kevesebbet v6llaltak.
Az OPSZ 2015-

ben a rnegyei szovetsdgrinknek a miikod6shez ds a tagegyesriletek
titmogatistra
37'000'000 Ft-ot, az Orszdgos_ Lovas Tagozat mtikoAeri
koltsdgeire es
kriltertjrleti szolgiiat6ra 8.000.000 Ft-ot, azIfli-Polgirormozgalom
t6mogat6s6ra
400'000 Ft-ot 6s a c6gaut6 ad6 finansziro zdsuri 1.056.000 Ft-ot
biztositott.
M6sfelnrilli6 forint tfmogatftst az SZVMSZK Bdcs-Kiskun
Megyei Szeryezete,
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1.360.000 Ft-ot a Lakiteleki N6pfoiskola adott szovetsdgiinknek, igy osszesen
49'316'000 Ft. tfmogatttsban r6szesiiltiink az elmult
6vben. A t6mogat6sok
els6sorban tagegyestileteink kozott 6s az OPSZ Lovas Tagozata
r1szereke^iltek
feloszt6sra, mintegy hatmilli6 forint pedig a BKMPS Z mikoddsdt
biztositotta.
Az egyesiiletek a rdszrikre inutalt pdnzcisszegekkel --: kisebb-nagyobb
hi6nyoss6gok p6tl6s6t kovetoen - rendben elsz6moltak. A t6mogat6s jelentosebb
reszet rtzemanyag vindrlilsdra, a fennmara do reszt pedig a szolgiiat
elIirt1sithoz
ndlktilozhetetlen technikai eszkozok beszerz6s 6re, azok mrikoddsi koltsdgeire
(telefonsz irmlik kiegyenlitdsdre, vil6git6es zkdziik, akkumul6torok
beszerz{s6re,
stb. ) fcrrditott6k, i 1l etv e szol giiati ruhitzatot v6s 6ro ltak.

OI>SZ Feliigyel6 Bizotts6ga 2015. jrilius 23-tn ellendrizte szcivets6giink
!7
2015.

6vben folyo tev6kenys6g6t, melynek eredm6ny6t az

osszegezte:

al6bbiakban

,,A lefolytatott vizsgSlat sor6n a BKMpsz vonatkoz6s6ban - az

elozo
id6szakhoz hasonl6an - egy az alapito okirat6ban lefektetetteknek megfelelden
dolgoz6 megyei szovets6g k6pe iilapithat6 meg. Ktilon kiemelend6, hogy a
szovetsdg vezet6s6ben tortdnt viitozits a szewezet folyamatos, szinvonalas
szew<>zoo ir6nyfto munk6j6t nem gyengitette. Megemlftend6, hogy
az elmult
nyolc h6nap alatt kedvez6 folyamat tapasztalhato a taglet;szdi a polg6ror
igazolv6nnyal val6 ell6totts6g terdn, illetve a tfrmogatdssaf 6rintett egyesiiletek
szdmardnydban. A megyei szovets6g penzigyi tev6kenysdge, gurdalkod1ru,
annak tervezdse pdldamutat6. A mtikod6si timogatilr .gy.r,.ileteknek tort6no
fel osztdsa az elv 6r fsoknak megfel e I oen tcirtdnt.',

2016. 6vi f6bb c6lkittiz6seink:

Az

egytittmiikddds tov6bbi biztosit6sa a rendorsdggel, az
onkorm6nyzatokkal 6s m6s, a kdzbiztons6g fenntartfs dbai drdekelt
5llami, t6rsadalm

i

szerv ezetekkel.

A megkezdett, sikeres programjaink tov6bbi folytat6sa

, azokkiszelesitdse.

LIj polg6r6r egyesiiletek megalakul6s6nak szorgalma zasa essegitdse.

T'agegyesiileteink segito jellegti ellenorzdse a jogsdrt6sek, visszadl6sek
megellzese 6rdekdben.

Az Ifii,

Polg6rdrok felvdtele, oktat6sa, integrdl6sa

egyestiletekbe

a

polg6ror

A szolg6l at szakszeriibb ell6t6s6t szolg ii6 oktatdsban val6 aktfv rdszvdtel.
.A po I 9616

r i gazolv 6nyok ki 6l I i tds6ban val 6 kozremiikd d6 s.

A kommunik6ci6s tevdkenysdgtink tovSbbi javitisa, a lakoss6g kcir6ben a
polg6r6rsdg n6pszenisitdse.

,\25

dves

polgiror mozgalom m6lt6 megiinnepl6se.

,,Jubi leumi min6s6gri" koztenileti polgd

r

or szolgftlat el l6t6sa.

A tov6bb b6vitett, imm6r ,,300x100" Biztons6g program hatdkonys6g6nak
lliztosft6sa.

-

Nagyv6rosi polg6r6r btinmegel6zdsi program beindft6sa 6s mtikddtet6se.

Tiszteh. Kdzgyril6s!

Besz6nrol6m v6g6hezkozeledve koszonetet mondok azdrt a segits6g6rt, amelyet
szcivets6giink, tagegyesrileteink 6s polg6r6r t6rsaink szttmiranvritottuk a veltink

egyiittnrrikdd6 szewezetek vezetoi 6s munkat6rsaik. Igy nagyon kciszon6m a
B6cs-lCskun Megyei Rend6r-fokapit6nys6g, valamint az al6rendelt
rend6rkapittnysilgai, hat6rrend6szeti kirendelts egei reszer6l szinte nap mint nap
erkezt szakmai 6s logisztikai t6mogat6st, megy6nk t6bb dnk orm1nyzatdnak,
ktildniisen a Kecskemdt Megyei Jogri V6ros Onkorm{nyzatdnaka BKMpS Z es a
v6ros teniletdn mtikod6 polg6r6r egyesiilet ek szdmilra nyirjtott jelent6s anyagi
t6nrogat6st, a BScs-Kiskun Megyei Korm6nyhivatal ds Szakigazgutali
Szerveit6l, fok6nt a foglalkoztatdsi szervekt6l kapott segits6get, a B6cs-Kiskun

Megyei Kcizgyril6stcil erkezett t6mogat6st, a B6cs-Kiskun

Megyei
Katasz,tr6fav6delmi Igazgat6s6g r6sz6r6l megnyilv6nul6 szakmai segits6gei
ds
vdgezettil, de nem utolso sorba az OPSZ hathatos szakmai ii6nvit6sat.

t6mogat6sdt.

Kdszdnetemet fejezem ki tovdbb6 megy6nk valamennyi polg6ror6nek, akik
6ldozatos 6s ellenszolg6ltat6st nem virS magatart6sukk al-, szolgilat ell6t6sukkal

6s vagyonbiaons6g 6hoz, lak6kornyezetiik

I\z!ell6klet:

2015. evi gazdasdgi 6s p6nzUgyi besz6mol6
20 | 5 . 6vi kdzhasznris6gi mell6klet
Feltigyel6 bizottsrig besz6mol6.j a
a2015. 6v szewezeti 6s tev6kenys6gi adatai
2016. 6vi koltsdgvet6s tewezet
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