Az „Écs” Polgárőr Egyesület szakmai beszámolója a 2017. évről
4. számú melléklet a Közgyűlés jegyzőkönyvéhez

A tagságról: Egyesületünk 2017 év során a be- és kilépések természetes folyamatai mellett
átlagosan 36 fővel működött. A négy szolgálati csoport létszámviszonyai kissé eltolódtak, így van
11 fős, és 7 fős csoportunk is. Az egyesületi munka terheinek jobb megosztása érdekében a
tagfelvétel során, illetve belső átszervezéssel folyamatosan törekszünk ennek kiegyensúlyozására.
Új tagjaink között üdvözölhetünk két lovast is, akik alapját képezhetik a megalakítani kívánt lovas
tagozatnak. Ifjú polgárőreink száma kettőre emelkedett. Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a
fiatalokra, így egyesületünk lehetőséget nyújt számukra az érettségihez előírt közösségi munka
teljesítésére.
Szolgálati feltételeinkről: Bármennyire is szerettünk volna egy jobb műszaki állapotú,
autóra váltani, szolgálatunkat továbbra is az öreg Toyota Corolla használatával oldjuk meg.
Fogyasztása magas, terepjáróképessége alacsony, javítására gyakran kell költenünk. Változatlanul
törekszünk a rendőrségi járműpark korszerűsítésével felszabaduló autók közül egyet
haszonkölcsönbe megszerezni. Mint az a pénzügyi tájékoztató adataiból is kiviláglik, forrásaink
2017-ben valamelyest bővültek, s ennek döntő hányadát a szolgálati ruhatárunk bővítésére
használtuk. Év végével rendszerbe állítottunk egy új, többfunkciós kabátot, amely magas
variálhatóságának köszönhetően szinte bármilyen időjárás mellett viselhető. A közterületi
figyelőszolgálati, és a rendőrséggel közösen végzett forgalomszabályozási tevékenység javítására
terelőkúpokat, és kordonszalagot is vásároltunk. Új fényhíd és mágneses felirat beszerzésével
lehetővé vált az, hogy magánautó igénybe vételével egyszerre két járművel is szolgálatba
állhassunk.
Szolgálatunkról: Tagjaink 234 alkalommal vettek részt közbiztonsági járőrszolgálatban, ez
a járőrpárok figyelembe vételével 117 szolgálatot jelent, 735 óra időtartamban. Az állami ünnepek
községi, egyházi és egyéb rendezvények biztosítása során 26 napon, összesen 618 órányi
önkéntes munkát teljesítettünk. Az Országos és Megyei Szövetség szervezeti tagjaiként részt
vettünk az országos polgárőr találkozón, és a győrasszonyfán megtartott, pályázati információs
fórumon.
Az általunk biztosított közösségi események felsorolása (az állami ünnepeken kívül): húsvéti
esküvő; húsvéti körmenet; pannonhalmi kerékpárverseny; János Atya temetése; Bérmálás; EYOFfáklyafutás; Kamionos találkozó a Rábaringen; Rábaring élményautózás; Mária nap; Tanévnyitó,
iskolakezdés; Falunap; Iskolai futás; Márton nap; Mindenszentek.
Rendkívüli események: március 27-én veszélyes bozóttűz ütött ki a Berény mögötti
fenyőerdőt veszélyeztetve. A pannonhalmi és győri tűzoltók munkáját segítve felügyeltük a vízvételi
helyet. Július 26-án buszbaleset történt Nyúl községben. Két éppen arra járó tagunk biztosította az
egy sávra korlátozott forgalmat, és a rendőrség munkáját a helyszínelés idejére. Szeptember 10-re
virradó hajnalon, a falunap végén ismeretlen elkövető járművével megrongálta a kistérségi sátrat,
abban tetemes kárt okozva. Ez időszakban nem biztosítottuk a területet. A károkozó nem vált
ismertté. Az esetből okulva a jövőben a közeli községek egyesületeivel kölcsönösen kisegítjük
egymást, erről az érintett vezetőkkel megállapodtunk.
További aktivitásaink a közösség érdekében: március 25-én tartottuk a hagyományos
köztéri hulladékgyűjtő akciónkat, más helyi civilekkel közös szervezésben. Egész év során figyelmet
fordítottunk a község szelektív hulladékgyűjtő szigeteinek állapotára, és szükség szerinti
gyakorisággal rendbe tettük. Folytattuk hagyományos fémgyűjtő akciónkat, új kaput állítottunk a
játszótérhez, és elkezdtük a fa elemek karbantartását, festését. Több alkalommal segítettük
közösségi és magánrendezvények lebonyolítását sátorállítással, és berendezéseink rendelkezésre
bocsátásával. Az adventi időszakban egy rászoruló idős asszony számára tűzifájának
összerakásával nyújtottunk segítséget. „Minden háztartásból egy ember Écs tisztaságáért” című
pályázatunkkal 2,7 millió forint támogatást nyertünk a Földművelésügyi Minisztériumtól, amelynek
programját 2018 első negyedévében fogjuk lebonyolítani.
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