Az „Écs” Polgárőr Egyesület 2015.évi szakmai beszámolója.

Egyesületünk 2015-ben 36 fővel kezdte működését. Munkánkat egy Toyota
Corolla típusú személyautó segítette , melynek üzembentartója egyesületünk .
Kiadásaink nagyobb részét az autó fenntartására, üzemeltetésére fordítjuk,de
mellette azért mindig tudunk egy kicsit költeni a környezetünkre is. Ebben az
évben sikerült lecserélnünk három ajtót azon az épületen amit az
önkormányzattól kaptunk használatra. Zártszelvényből új keretet készítettünk, az
ajtólapokat pedig lambériával borítottuk be.
Január 16-án Győrben 4 fővel polgárőr továbbképzésen vettünk részt.
Éves közgyűlésünket február 20-án tartottuk, melyen örvendetes módon a tagság
csaknem teljes létszámmal jelen volt. A közgyűlésen a beszámolók mellett
tájékoztatót tartott a pannonhalmi rendőrőrs századosa Róka Attila környékünk
közbiztonságáról. A Pannonia Kincse Leader Egyesület képviseletében pedig
Németh Tamás tartott előadást a pályázati lehetőségekről. Egyesületünk két
pályázatot be is nyújtott ami mindenféle szempontnak megfelelt, de sajnos
forráshiány miatt támogatást nem kaptunk.
Polgárőr ismeretekből 4 fő sikeresen vizsgát tett, és a közgyűlésen ünnepélyes
keretek közt átadásra kerültek a polgárőr igazolványuk valamint egy-egy póló és
sapka. Ezt követően jó hangulatú kötetlen beszélgetés,és egy ízletes vacsora
következett.
A megyei szövetség beszámoló taggyűlésén (március 6.) egyesületünket az
egyesület elnöke képviselte.
Március 22-én Győrasszonyfán kistérségi megbeszélés volt,ahol egyesületünk
4db jól láthatósági mellény kapott.
A jó időre való tekintettel nem vártuk meg az országos szemétgyűjtési akciót és
március 28-án 7fő részvételével a pannonhalmi bejárótól a község Győr felöli
határáig a 82-es sz.főut mellett 25zsák hulladékot szedtünk össze,valamint egy
utánfutónyi egyéb hulladékot amit a hulladékudvarban adtunk le.
Április 4-én a húsvéti körmenetnél biztosítottuk az útvonalat.
Április 11-én a Rábaringen autóversenyt rendeztek és az ÁBC mögötti területen
volt egy zárt parkoló, ahol egész éjszakás figyelőszolgálatot tartottunk.
Április 28-án elnökségi ülést tartottunk ahol az elnökségi tagok megszavazták
egy rendezvénysátor beszerzését.
Május 13-án Közbiztonsági egyeztető fórum volt Győrben, ahol egyesületünket
az elnök képviselte.
Június 20-án a kistérség által szervezett autóbusszal egyesületünk 13 fővel
képviseltette magát az országos polgárőrnapon Sikondán.
Szintén június 20-án a Hegyalja Fesztivál biztosításában 2fővel vettünk részt.

Június 29-én elnökségi ülést tartottunk melynek témája a polgárőr családi nap és
a hulladék vasgyűjtés megszervezése volt.
Augusztus 5-én a helyi vöröskereszt szervezet véradó napot szervezett,melyen
több polgárőr társunk is felajánlotta önzetlen segítségét.
Augusztus 15-én a kápolnánál, és 20-án pedig a Szent István parknál tartott
rendezvénynél biztosítottuk a zavartalan forgalmat.
Szeptember 5-én tartotta egyesületünk a családi polgárőrnapot, az iroda mögötti
parkosított részen. Délután folyamán előadás volt az iskolásoknak a kábítószerek
hatásairól, az idősebb korosztálynak pedig „Tisztelet az éveknek biztonságot az
időseknek”címmel tartott előadást a pannonhalmi rendőrőrs munkatársa. Ezt
követően került sor a Hegyalja Egyesület és az Écs Polgárőr Egyesület
együttműködési megállapodásának aláírására, amit néptánc bemutató követett.
Közben elkészült a pörkölt mellé a tábori kemencében sült friss kenyér is, a jó
hangulatról pedig a győrsági harmonikások gondoskodtak.
Az őszi iskolakezdéskor a reggeli órákban segítettük a gyalogos közlekedést az
iskola környékén.
Szeptember 12-én a szüreti falunapon a szüreti felvonulás útvonalát biztosítottuk
a rendőrséggel együtt. Az újonnan vásárolt rendezvénysátorunkban pedig az
önkormányzattól kapott alapanyagból készült ízletes pörkölttel kedveskedtünk a
községünk lakóinak, ami igen kapós volt és hamar elfogyott.
Szeptember 19-én megszerveztük községünkben a hulladék vasgyűjtést, melyben
sokan támogatták egyesületünket.
Október 31-től november 02-ig egész napos járőrszolgálatot adtunk a temetők
környékén mindenszentek alkalmából.
November 13-án a Márton napi gyertyás felvonulás útvonalát biztosítottuk
6fővel.
November 25-én Győrben közbiztonsági egyeztető fórumon egyesületünk elnöke
vett részt.
November 28-án a Hegyalja Egyesülettel közösen elkezdtük a Mesterfa
vízelvezető árok melletti korlát építését társadalmi munkában, melyhez az
önkormányzat biztosította a szárazbetont és a vasanyagot.
Az év folyamán (tavasszal 8,ősszel pedig 7alkalommal) a labdarugó
mérkőzéseken 2-3fővel segítettünk a rendezőknek.
Szolgálati órák 2015-ben.
Községen belüli járőrözés: 580 óra
Rendezvények biztosítása: 80 óra
Szemétgyűjtés: 42 óra
Sportesemények biztosítása: 80 óra
Társadalmi munkák(épület felújítás,korlátépítés,fűnyírás, stb):240 óra
Összesen :1022 órát töltöttünk önkéntes munkával.

A körzeti szolgálatot ellátó rendőrrel,önkormányzatunkkal jó kapcsolatot
ápolunk esetleges felkérésüknek szívesen teszünk eleget. Továbbra is kiemelten
figyeljük közintézményeinket , a szórakozóhelyeket és az idősebb
embertársainkat.
Igyekeztünk,hogy a kapott támogatásokat hasznos dolgokra fordítsuk és bízunk
benne hogy egyesületünk továbbra is a községünk javát szolgálja majd.
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