Az „Écs” Polgárőr Egyesület 2016.évi szakmai beszámolója.

Egyesületünk 2016-ban 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.
Január 14-én elnökségi ülést tartottunk, melyen az éves közgyűlés megtartásáról,
formaruha vásárlásról, pályázati lehetőségekről szólt a megbeszélés.
Január 29-én parlagfű ellenes kampányról szóló oktatáson vettünk részt 2fővel az
ETO parkban.
Február 12-én az általános iskolások farsangi rendezvényén 2fővel segítettünk a
rendezőknek.
Február 05-én régiós megbeszélés volt Győrasszonyfán.
Február 12-én az általános iskolások farsangi rendezvényén 2fővel segítettünk a
rendezőknek.
Február 19-én megyei tisztújító közgyűlésen Mecséren egyesületünk elnöke vett
részt.
Február 25-én az ETO parkban megrendezett légfegyveres EB-n 2fővel
segítettünk a rendezvény lebonyolításában.
Éves közgyűlésünket február 26-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.
Községünkben elektromos zárlat miatt leégett egy lakóház tetőszerkezete,
egyesületünk anyagi támogatással segített a szorult helyzetben lévő családon.
A jó időre való tekintettel nem vártuk meg az országos szemétgyűjtési akciót és
március 19-én a Hegyalja Egyesülettel közösen 9fő 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.
Március 25-én a húsvéti körmenetnél biztosítottuk az útvonalat 3 fővel.
Március 31-én községünk polgármestere és egyesületünk elnöke,- „Biztonságos
Falvak” címmel tartott előadáson vett részt az iparkamara szervezésében
Győrben.
A 82-es sz. főúton történt baleset miatt forgalom elterelésében segítetünk a
rendőrségnek.
Április 9-én Győrasszonyfán 2fővel ifjú polgárőr tanfolyamon vettünk részt.

Április 14-én a Rábaringen autóversenyt rendeztek és az ÁBC mögötti területen
volt egy zárt parkoló, ahol egész éjszakás figyelőszolgálatot tartottunk.
Április 17-18-19-20-án a tavalyi évben elkezdett korlát építését, festését
folytattuk a Hegyalja Egyesülettel közösen, mely június 5-én ünnepélyesen
átadásra került.
Április 23-án a II. Pannonhalmi Prológ-V4 amatőr kerékpáros verseny útvonal
biztosításán 5 fővel vettünk részt.
A tavasz folyamán alkalmanként 2-3 fővel segítettünk a rendezőknek a labdarúgó
mérkőzéseken.
Az Országos Polgárőr napon Sopronban június 18-án 10fő polgárőr és
családtagjai vettek részt, melyre községünk falubusza szállította a résztvevőket.
Június 25-én a „hegyaljai árokparti” rendezvényen a zavartalan forgalom
biztosításán vettünk részt.
Június 27-én elnökségi ülést tartottunk, ahol új szolgálati beosztásról döntöttünk,
valamint megvitattuk az MLSz-től kapott támogatás felhasználását.
Az elnökség döntése alapján rendezvények, sportesemények valamint forgalom
biztosítás esetén hasznos, engedélyhez nemkötött adóvevő készülékek
vásárlását, és a szolgálati autóba egy kamera beszerzését szavaztuk meg. Úgy
gondoljuk hasznos és nélkülözhetetlen dolgokra fordítottuk a kapott támogatást.
Julius 7-én a megyei polgárőr napot Győrasszonyfán rendezték ahol 8fővel
vettünk részt és egyesületünk elnöke kitüntetést vehetett át a polgárőrségben
végzett munkájáért.
Julius 8-án elnökségi ülést tartottunk ahol a szolgálati beosztás változtatásán
döntöttünk.
Augusztus hónapban két alkalommal is forgalmat biztosítottuk egyházi ünnepek
alkalmával.
Szeptember 10-én a szüreti falunapon a rendőrséggel közösen biztosítottuk a
felvonulás útvonalát és az önkormányzattól kapott alapanyagból ízletes
pörkölttel kedveskedtünk községünk lakóinak.
Szeptember 24-én tartottuk meg a polgárőr családi napot,melynek keretében
előadás volt drogmegelőzés és az időskoruak sérelmére elkövetett bűnesetek
megelőzéséről. Ezen rendezvény keretén belül tartottuk meg a „kótya-vetye”
néven futó felajánló akciónkat. Az itt befolyt összeget a kialakítandó tájház
környékének rendbetételére szeretnénk fordítani.
Szeptember 30-án az iskolások futóversenyén biztosítottuk az útvonalat.
Október 14-én megyei polgárőr oktatáson vettünk részt 3fővel.
Október 18-án közbiztonsági egyeztető fórumon 2fővel képviseltük
egyesületünket a győri rendőrkapitányságon, ahol elhangzott, hogy térségünk
közbiztonsága javult az utóbbi időben.
Mindenszentek és halottak napján egész napos szolgálatot végeztünk a temetők
környékén.

November 11-én a Márton napi gyertyás felvonulás útvonalát biztosítottuk.
Községünkben megrendezett idősek napi rendezvényen aki igényelte a
szállításban nyújtottunk segítséget és fokozottan figyeltük az üresen maradt
otthonokat a rendezvény ideje alatt.
Decemberben elnökségi ülést tartottunk ahol egy használt számítógép beszerzése
mellett döntöttünk.
Ünnepek előtt egyik polgárőrtársunk tűzifát ajánlott fel két rászoruló családnak,
melynek az elszállításában segítettünk.
Szenteste napján idősek zaklatásáról érkezett bejelentés és a helyszínen
jelenlétünkkel biztosítottuk a bejelentők nyugalmát.
A tavalyi évben 900 órát töltöttünk járőrözéssel, társadalmi munkára
(szemétgyűjtés, korlátépítés, festés, rendezvénybiztosítás) pedig 150órát
fordítottunk.
A körzeti szolgálatot ellátó rendőrrel,önkormányzatunkkal jó kapcsolatot
ápolunk felkérésüknek szívesen teszünk eleget. Továbbra is kiemelten figyeljük
közintézményeinket, a szórakozóhelyeket és az idősebb embertársainkat.
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