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Gomba Község Önkormányzata
HELYBEN

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Alpolgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Urak!
A 2011. évi beszámolónkban meghatározott fő céljaink között szerepelt:
- az elkövetkezendő évben az egyesület stabil működésének biztosítása,
- járőrszolgálataink számának és minőségének növelése,
- még aktívabb részvételünk a falu rendezvényein, eseményein,
- a központi (rendőrségi és polgárőrségi) akciókban aktívabb szerepvállalás, illetve
- egyesületünk hivatalos működésének javítása.
Egyesületünk hivatalos működésének javítása terén:
A 2012-es évet is a folyamatos jogszabályi, szervezeti és egyéb - főleg az adminisztrációs területen
bekövetkezett - változások határozták meg. 2012. február 1-jén lépett hatályba az új „Polgárőr
törvény” (2011. évi CLXV. törvény a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól). Ez
számos területen módosította és alakította át az egyesületek tevékenységének szabályozását. A törvényi előírásoknak való megfelelés érdekében 2 alkalommal (májusban és novemberben) is közgyűlést kellett tartanunk. Az egyik legfontosabb szervezeti változás volt, hogy egyesületünknek
2012 végéig legkésőbb meg kellett szüntetnie a Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek
Szövetségénél lévő tagsági viszonyát és kérnie kellett a Pest Megyei Polgárőr Szövetséghez történő felvételét. Ennek folyományaként számos kötelezően előírt adminisztrációs feladatot kellett
elvégeznünk, ami rendkívül nagy terhet ró az egyesület tisztségviselőire. Az új törvény értelmében
a rendőrségi együttműködési szerződést is ismételten meg kellett kötnünk, de immár a Pest Megyei
Rendőr-főkapitánysággal. Ezzel párhuzamosan került sor sajnos a Monori Rendőrkapitányságon
is számos személyi- és szervezeti változásra, ami szintén nem könnyítette meg a helyzetet. A már
kialakult kapcsolati- és munkamódszerek felülvizsgálatára és ezek ismételt ki-, illetve átdolgozására
volt szükség. Emellett meg kellett oldanunk, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően minden regisztrált tagunk rendelkezzen az előírt polgárőr alapvizsgával is. Ennek érdekében, 2012 novemberében ismételt képzést szerveztünk, amely után sikeresen vizsgát tettek a még vizsgával nem rendelkező tagjaink.
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Egyesületünknek a 2012-es év végén 44 regisztrált (rendes) tagja volt. (Közülük 5 fő jelezte, hogy
tagsági viszonyukat fent szeretnék tartani, de jelenleg különböző okok miatt szolgálatellátást nem
tudnak vállalni.) A 2012 év során intenzív és eredményét tekintve sikeres tagtoborzási munkába és
tevékenyégbe kezdtünk. Ennek során megkerestük a „régi” tagokat is és elbeszélgettünk velük, illetve kértük, fontolják meg, hogy visszatérnek, és ismét tagjai lesznek az egyesületnek, valamint
„új” tagokat is kerestünk, akik érdemben és komolyan tudnak részt vállalni a tevékenységünkben.
Ennek eredményeképpen alakult ki a fenti körülbelül 40 fős tagság, akik megfelelő hozzáállással,
komolyan és céltudatosan, sok áldozatot is vállalva alkotják egyesületünk tagságát.
A hivatalos működés sorába illik, hogy a 2012-es év elejére sikerült létrehozni az egyesület „hivatalos” honlapját (www.polgarorseg.gomba.hu), ami tartalmilag azóta is rendszeresen frissül, és
ennek segítségével igyekszünk aktuális információkkal ellátni minden érdeklődőt, de elsősorban a
település lakóit. (Ezúton is szeretnénk megköszönni Polgármester Úr segítségét és támogatását, aki
lehetővé tette, hogy honlapunk a községi honlap elhelyezésére szolgáló tárterületen és ahhoz igazodó elérhetőségi címmel/névvel üzemelhet 2012 év közepétől. Ugyancsak ennek révén vált lehetővé,
hogy az e-mail címünk (polgarorseg@gomba.hu) is a gombai hivatalos honlaphoz igazodó lehet.)
Emellett elkészült a facebook oldalunk (https://www.facebook.com/PolGomba) is, ahol hasonlóan
a honlaphoz, próbáljuk napi szinten információkkal ellátni az érdeklődőket. Ugyancsak ezt a célt
szolgálja az egyesület blogja (http://polgomba.wordpress.com), ahol elsősorban bűnmegelőzési és
jogi, valamint egyéb hasznos, praktikus és gyakorlati tanácsokat tartalmazó ismertetők és tanulmányok találhatók. Ugyancsak 2012-ben került bevezetésre „ügyeleti telefonszámos” (06-30-725-5079) elérhetőségünk is. Jelenleg a telefonos elérhetőségünk reggel 08:00 és este 20:00 között használható. Reményeink szerint az esetleges körzeti megbízotti bővítés és a Közbiztonsági Központ
üzembe helyezését követően ezt majd ki tudjuk terjeszteni napi 24 órás elérhetőségre is. A fenti
elérhetőségeinkről a település lakóit folyamatosan tájékoztattuk és különböző szórólapokon
próbáltuk minél szélesebb körben ismertté is tenni. Örömmel tapasztaljuk, hogy az utóbbi időben egyre többen élnek ezekkel a lehetőségekkel és egyre többen keresnek meg és adnak tájékoztatást, illetve kérnek segítséget is tőlünk.
2012-ben a Monori Rendőrkapitányság illetékes vezetőivel 2 alkalommal került megrendezésre a
polgárőr konferencia és egyeztetés. Ennek során adtunk kölcsönösen tájékoztatást egymásnak az
elmúlt időszak eseményeiről és tevékenységünkről. 2012 utolsó negyedévétől rendszeresen, havonta írásos statisztikában tájékoztatjuk a Monori Rendőrkapitányságot az egyesület szolgálati
tevékenységéről. Emellett néhány esetben kaptunk a rendőrségtől aktuális tájékoztatást pl. körözési
információkat is. Ugyancsak tavaly év végétől tette lehetővé a Monori Rendőrkapitányság vezetője,
hogy a polgárőrség kijelölt képviselője részt vehessen a rendőrségi közterületi szolgálatok eligazításain is. Sajnos ez esetünkben nem igazán kihasználható lehetőség, tekintettel arra, hogy az ilyen
eligazítások alapvetően a kapitányság alárendeltségébe tartozó rendőrőrsökön kerülnek megtartásra
- és mivel Gomba község ilyen téren közvetlenül a kapitánysághoz tartozik és nem egy rendőrőrs
alá -, ezzel a lehetőséggel nem tudunk élni. (Az a tény, hogy Gomba közvetlenül a Monori Rendőrkapitányság irányítása alá tartozik sok esetben hátrány is, hiszen a monori járőrök leterheltek és
amúgy is nagy terület tartozik hozzájuk. Így több esetben fordult elő, hogy csak késve, illetve esetleg
más őrsről tudtak járőrt küldeni, akik adott esetben még megfelelő helyismerettel sem rendelkeztek.)
Itt kell kiemelni, hogy a helyi körzeti megbízottal, Bálint Gábor rendőr főtörzszászlós úrral a
polgárőrség kapcsolata nagyon jó, alapvetően napi szinten tartjuk a kapcsolatot és segítjük több
módon és formában is egymás tevékenységét. Számos esetben fordult elő, hogy még szabadnapján,
sőt betegállománya alatt is készségesen állt rendelkezésünkre és nyújtott segítséget. Több esetben
vett részt az egyesület tagjaival közös szolgálaton, amelyek alapvetően rendezvénybiztosítási feladatok, illetve néhány esetben közterületi, közbiztonsági járőrözés volt. Úgy látjuk és tapasztaljuk
sok esetben, hogy a rendőrségen belüli különböző változások negatívan hatnak ki az ő tevékenységére is, mivel neki is egyre több az irodai „papírmunkája”, így komoly erőfeszítések árán
tudja csak megoldani, hogy a lehető legtöbb időt tölthesse „terepen”. Természetesen továbbra is 3
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településen „megosztva” kell ellátnia feladatát és magától értetődően mindhárom településen igénylik lehetőleg rendszeres jelenlétét.
Ugyancsak ide tartozik, hogy a vadásztársaság vadászaival, és különösen Sánta Gergely hivatásos vadász úrral ugyancsak kiemelkedően jó kapcsolatban vagyunk. Sokszor adtunk egymásnak
érdemi információkat, tájékoztatást és néhány esetben közösen is végeztünk a település külterületein járőrözést, ellenőrzést.
A központi (rendőrségi és polgárőrségi) akciókban aktívabb szerepvállalás terén:
2012-ben szervezett központi akciókban a terveink és szándékaink ellenére sem tudtunk érdemben
részt venni. A Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége által szervezett központi akciókra különböző objektív, illetve szubjektív okok miatt nem tudtunk Budapestre elmenni. Ennek alapvetően a fizikai „távolság” mellett az is oka volt, hogy 2012 májusától már alig,
illetve csak nagyon korlátozottan (helyben is alig) tudtuk használni a Niva típusú szolgálati gépjárművünket. Emellett nagyban szerepet játszott az is, hogy tagjaink jelentős része dolgozó ember, akik
ilyen jellegű budapesti központi akciókban idő hiányában nem tudtak részt vállalni.
A rendőrség 2012-ben egyesületünket szervezett központi akcióban való részvételre nem kérte
fel, nem hívta meg. Így csak helyi, azaz a körzeti megbízottal közösen szervezett és vele együtt
végrehajtott kisebb helyi akciókban tudtunk résztvenni.
Részvételünk a falu rendezvényein, eseményein:
Egyesületünk ezen a területen mindent megtett és igyekezett minden, a település által szervezett, vagy a települést érintő rendezvényen, eseményen tevékenyen résztvenni. Ezek közé tartozott kiemelten a „Falunap”, a „Nyárbúcsúztató”, a „Szüreti felvonulás és bál” és a „Búcsú”. Emellett számos más rendezvény biztosításán is jelen voltunk. Az iskola rendezvényeit - bálok, illetve
farsang - szintén biztosítottuk. Emellett a „Lovas áldás és felvonulás” zavartalan lebonyolításában,
valamint a - a települést érintő - különböző sportesemények (gyalogtúra és kerékpármaraton) biztosításában ugyancsak résztvettünk. Kiemelt feladatot jelentett a Rendezvényházban megrendezett
Retrock Discók biztosítása. Itt rendszerint a rendszeres járőrszolgálat mellett külön 4-5 fős helyszínbiztosítási feladatokat is szerveztünk, ami alkalmanként nagyfokú leterheltséget jelentett.
Ugyancsak próbáltunk megfelelő biztosítást szervezni a településen megrendezett esküvőkhöz és
lagzikhoz kapcsolódó eseményekhez, emellett a temetések során is szerveztünk hasonló járőrözést a
településen.
Statisztikai szempontból, összegzésként elmondható, hogy egyesületünk tagjai ezen tevékenységek során több, mint 600 szolgálati órát teljesítettek.
Járőrszolgálataink számának és minőségének növelése terén:
A tavalyi évben ez jelentette egyesületünk számára a legnagyobb kihívást és ugyanakkor egyben ezt a célkitűzésünket is hiúsította meg részben számos negatív esemény. 2012 áprilisától a
Niva típusú szolgálati gépjárművünkön olyan sorozatos műszaki meghibásodások keletkeztek, amelyek ettől az időtől kezdve majdnem lehetetlenné, illetve nagyon nehézzé tették annak használatát.
(Emellett szintén közrejátszott az, hogy továbbra sem lehetett a rendőrséggel tisztázni és rendezni a
már korábban is fennálló problémát a tulajdonos, illetve üzembentartói jog terén. A Niva jelenleg
az ORFK tulajdonában van, arra használati szerződést kötöttünk és üzembentartóként szerepeltünk
a forgalmi engedélyben. Ám egy korábbi szükségszerű okmánycsere után - amikor a megszűnt Határőrségtől vette át azt az ORFK - a forgalmi engedélyből ez az üzembentartói bejegyzés kimaradt,
így már egyesületünk nem szerepel, mint üzembentartó. Ezt már akkor és azóta is többször jeleztük
az illetékesek felé és ez a hiányosság számos problémát okozott. Műszaki vizsgára is csak ORFK
meghatalmazással tudtuk elvinni, de a kötelező biztosítással kapcsolatos ügyintézés is csak így volt
lehetséges. Minden próbálkozásunk kudarcba fulladt, hogy ezt a helyzetet tisztázzuk, és a hibát kijavíttassuk. Az idők során többször is átszervezett ORFK gazdasági szervezetei nem tudtak segítséget
nyújtani, hogy ez a helyzet megszűnjön és az üzembentartói jogosultságunk visszakerüljön a for"Tegyünk egymással, önmagunkért és egymásért!"
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galmi engedélybe. Így a javítással sem tudtunk érdemben foglalkozni, hiszen az üzembentartói „jogosultságunkat” nem tudjuk igazolni a gépjárművön.)
Ez a tény nagyban rányomta bélyegét az egész évi járőrözésre és tevékenységünkre. Szolgálati gépkocsi „hiányában” - technikai megbízhatatlansága miatt - a közterületi járőrözést a tagság
főleg saját gépjárművével volt kénytelen végezni a tavalyi év jelentős részében. Ezt a kényszerű
helyzetet csak úgy lehetett megoldani, hogy bizonyos kompromisszumokat kellett kötnünk. Ennek során alakult ki az a gyakorlat, hogy alapvetően a hétvégékre, illetve ünnepekre, munkaszüneti
napokra koncentráltunk szolgálatszervezés területén, természetesen azt sem figyelmen kívül hagyva, ha olyan információt kaptunk, ami nem tűrt halasztást, és ami miatt járőrszolgálatot kellett szerveznünk ettől eltérő időpontban is. A tagság tehát amellett, hogy szabadidejében, önként vállalt
feladatot látott el, sok esetben saját gépjárművet - zömmel saját költségre - használva végezte
a járőrözési feladatokat 2012 májusától az év végéig. Számos esetben adtunk közterületi szolgálatot gyalogos járőrözéssel is. A mindennapi szolgálatokban az egyesület tagjai megpróbáltak
helyt állni ilyen nehezített körülmények között is, ezért úgy gondolom, hogy minden tagot köszönet és dicséret illet azért, hogy a szabadidejéből - a mindennapi munka mellett - időt és pénzt
sem kímélve, erősítette az egyesület munkáját és részt vett a feladatok ellátásában.
Ezen a problémán segített az Önök által Egyesületünknek nyújtott 900 ezer forint céltámogatás,
hiszen ennek segítségével tudtunk megvásárolni 2012 végén egy - immár saját tulajdonú - Opel
Astra 1.4G típusú személygépkocsit szolgálati célokra. Ezt a támogatást és segítséget a Gombai
Polgárőr Egyesület tagsága, vezetősége és a magam nevében is ismételten tisztelettel köszönöm.
Tagjaink között a kommunikáció és információ átadás megfelelő és igyekszünk egymás tevékenységét is segíteni a megszerzett értesülések, vagy a járőrözés során tapasztaltak egymásnak történő átadásával, megfelelő dokumentálásával, illetve alkalmanként a zárt polgárőr kommunikációs
csatornákon (facebook zárt csoport, honlap védett területe) való megbeszélések során. Ugyanilyen
módon - kölcsönösen - megosztjuk értesüléseinket, információinkat a rendőrséggel, alapvetően
a helyi körzeti megbízottal is. Egyesületünk ennek során minden esetben igyekszik tiszteletben
tartani a bejelentők kilétének, illetve a különböző „információforrások” védelmét is.
A fenti okokat is figyelembe véve a járőrözési statisztikánk az alábbiak szerint összegezhető. Egyesületünk tagsága 2012 évben mindösszesen mintegy 1000 óra közterületi járőrszolgálati órát
teljesített.
Az egyesület stabil működésének biztosítása terén:
Egyesületünk tavaly is sajnos elég mostoha körülmények között működött. Továbbra sincs
irodánk és garázsunk. Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy az elkészülő Közbiztonsági
Központban lesz majd új irodánk és elhelyezésünk, ám addig is még nagy gondot okoz az egyesület
iratainak és eszközeinek elhelyezése. Emellett a gépjárművünk megbízható (őrzött, védett) elhelyezése is probléma. Jelenleg ideiglenes jelleggel a Tsz. udvaron szabad ég alatt, illetve sajnos jól „láthatóan” van tárolva, amiből természetesen könnyen lehet következtetni tevékenységünkre is (kint
van járőr, vagy nincs).
Problémáink fő forrása 2012-ben is a pénztelenség volt, melyre próbáltunk megoldásokat találni.
Fő anyagi támogatónk eddig is az önkormányzat volt, de elkezdtük a településen a támogatók felkutatását. A különböző pályázati lehetőségek viszonylag korlátozottak, számtalan esetben „érthetetlenek” a bírálati rendszerek, illetve a „támogatási szempontok”, emiatt - főleg a kis egyesületek esélytelenek is. (2012 év végén pályáztunk 500 ezer forint vissza nem térítendő támogatásra a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatán. Mára már ismert az eredmény is, noha érvényesnek, indokoltnak és szabályosnak minősítették a pályázatunkat egyelőre nem részesülünk támogatásban, „várólistások” lettünk, a 17. helyre sorolva ott is.)
Egyesületünk 2012-ben is a működésre fordította a legfőbb hangsúlyt, új beszerzések alig történtek. A biztonságos szolgálatellátást segítő eszközök lettek csak beszerezve (láthatósági mellé"Tegyünk egymással, önmagunkért és egymásért!"
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nyek, ruházati anyagok, zseblámpa), illetve az elérhetőségünket lehetővé tévő „ügyeleti telefonszámunk” érdekében használt („Dominós”) telefonkártya alkalmankénti feltöltése.
A már korábban említett tagtoborzás, illetve az egyesületünk tevékenységének megismertetése
miatt szinte minden vállalkozást, üzletet és nagyon sok magánszemélyt is felkerestünk a településen. A járőrözés során is nagyon sokan állítanak meg minket és beszélgetnek velünk, mesélik
el tapasztalataikat, vagy kérnek csak tanácsot. Emellett sok esetben beszélgettünk „károsultakkal”
és „áldozatokkal” is, akik valamilyen szinten részesei voltak különböző bűncselekményeknek. Sokan voltak, akik nehezen érthető okból esetleg még csak be sem jelentették hivatalosan az adott
törvénysértést, bár minden esetben próbáltuk őket is meggyőzni, hogy még a legkisebb törvénysértést is jelentsék be a megfelelő illetékes hatóságnak. Számos elkeseredett véleményt és - be kell
vallani - jogos kritikát is hallottunk ennek során, ami a rendvédelmi szervek irányába fogalmazódott meg, hogy miért is váltak sokan ilyen „közönyössé”. Mindemellett általánosnak tekinthető az az igény, hogy lehetőleg állandó rendőri jelenlét legyen a településen, mivel sokan veszélyben,
illetve kiszolgáltatottnak érzik magukat. Nagyon sok esetben hallottuk, hogy „minek értesítsük a
rendőrséget, úgysem jönnek ki (időben)”, vagy „hiába jött a rendőrség, nem csinált semmit”, esetleg azt, hogy „az lett a vége, hogy lezárták az ügyet, egy csomó pénzem, időm, erőm ment el rá, és
nem lett semmi eredménye, sőt most csak még jobban félek, hogy nehogy a bejelentésem miatt további baj érjen”. Két szélsőséges véleményt, hozzáállást is lehet tapasztalni ezzel együtt: a teljes
közönyt, a beletörődést a tehetetlenségbe, kiszolgáltatottságba, illetve a másik oldal, akik a saját
kezükbe akarják venni a dolgok megoldását. Sajnos minden esetben kellemetlen és kínos magyarázkodással tudtuk csak valamennyire is a helyzetet magyarázni, bár a legtöbb ilyen véleményt
nyilvánító nem a polgárőrséget hibáztatta, hanem elismerte azt, hogy bár mi próbáljuk megtenni,
amit csak lehet, ez alapvetően mégsem a mi dolgunk, illetve ezeket nem nekünk kell(ene) megoldanunk. A legrosszabb helyzetbe akkor kerültünk, amikor a mi bíztatásunkra és segítségünkkel értesítették a hatóságokat, közösen vártuk is őket, hogy megérkezzenek, ám sajnos ez nem, vagy tényleg
már későn történt. Ezt követően mi is megkaptuk, hogy „lám, megtettük, amit javasoltak, amire
bíztattak és mi lett a vége, kár az időt, erőt pazarolni rá”. Ekkor úgy éreztük, hogy a mi tevékenységünk eredményessége és a megítélésünk is sérül ezzel, sajnos rajtunk kívülálló okok miatt.
Településünkön nagyon jó kapcsolatot ápolunk az önkormányzattal, sok segítséget is kapunk
tőle, de törekednünk kell a jövőben saját lábon megállni, illetve minden lehetőséget megragadni,
hogy anyagi erőforrásokat teremtsünk elő. Az egyesület kiemelten közhasznú státusza lehetővé tette, hogy az egyes adózók átutalhassák számunkra adójuk 1%-át is. (Sajnos azonban - érthetően ebből sem született nagy összegű bevétele az egyesületnek, sőt jelenleg is folyamatban, illetve függőben van még most is a korábban számunkra felajánlott néhány tízezer forintnak az átutalása.) A
helyiek többsége tisztában van a polgárőrség szerepével a falu életében, csak sajnos a legtöbben
inkább a saját gondjaikkal, teendőikkel törődnek és egyre kevesebb az olyan személy, aki tenni is
hajlandó azért, hogy változások következzenek be a település közbiztonságában, s ez által az ő életükben is. Mi továbbra is nyitottak vagyunk és várjuk a jelentkezőket!
Annak ellenére, hogy 2012-ben nagy nehézségek árán és sajnos erősen korlátozottan tudtuk csak
ellátni a szolgálatokat, úgy tapasztaltuk és érezzük, hogy a gombai lakosság igényli és pozitívan
értékeli tevékenységünket. Számos köszönetet, illetve támogató, dicsérő visszajelzést is kaptunk
és ezt alátámasztja az is, hogy 2013 év elején több komoly és kézzelfogható támogatásban és anyagi
segítségben részesültünk sok vállalkozástól és néhány helyi magánszemélytől is. Itt szeretném név
szerint megköszönni Szabó Gyula és Szegedi Csaba képviselő uraknak is, akik szintén jelentős
anyagi segítséggel járultak hozzá képviselői alapjukból egyesületünk idei zavartalanabb működéséhez.
A településen működő többi szervezettel, egyesülettel is jó a kapcsolatunk. Ezt mutatja az is,
hogy tavaly is több felkérésünk és feladatunk volt a különböző rendezvények biztosításánál, amelyet tagjaink nagy örömmel végeznek.
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Gombai Polgárőr Egyesület
Bár jelen beszámolónak nem tárgya a 2013-as év, azonban röviden mégis szeretnék számot adni a
2012-ben már tervbe vett, és az azóta végre is hajtott változtatások, valamint az új szolgálatszervezési tevékenység eredményeiről.
(2013 elején együttműködési szerződést kötöttünk a szomszédos települések - Bénye, Monor, Csévharaszt és Monorierdő - polgárőr egyesületeivel. Ugyancsak együttműködési megállapodást kötöttünk a településen működő iskolával is.)
Néhány statisztikai adat a 2013. január 1-je és a 2013. május 18-a közötti időszakról:
Tevékenység száma és megoszlása havi bontásban (2013.01.01 – 2013.05.18)

(Az ábrán szereplő „Rendőrségi intézkedés” a polgárőr-rendőr közös szolgálat alatt történt intézkedések száma.
A „Rendőrségnek bejelentés” a polgárőrség részéről a rendőrség felé tett bejelentések száma.)

Szolgálati órák végrehajtók és tevékenység szerint havi bontásban (2013.01.01 – 2013.05.18)
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Gombai Polgárőr Egyesület
Szolgálati órák végrehajtók és tevékenység szerint összesítve (2013.01.01 – 2013.05.18)
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Gombai Polgárőr Egyesület
Céljaink az elkövetkező évben:
- A már elnyert lakossági támogatást és bizalmat megőrizni és tovább erősíteni.
- Az egyesület stabil működésének - és az ehhez szükséges anyagi erőforrásoknak - további biztosítása.
- A pártolótagsági intézményt rendszeressé tenni és még szorosabb együttműködést kialakítani
azokkal a vállalkozásokkal és magánszemélyekkel, akik tudják és akarják is támogatni - anyagiakkal is - egyesületünket.
- Járőrszolgálatainkat a már megkezdettek szerint továbbra is állandó rendszerességgel fenntartani és ezek minőségét tovább növelni. A már kialakulóban lévő járőrözési stratégiával és taktikával - a rendőrséggel és a környező települések polgárőrségeivel is összehangolva - kiemelt figyelmet fordítani térben és időben a veszélyeztetett területekre, településrészekre.
- Folytatni és még aktívabbá tenni részvételünket a falu által szervezett, illetve a települést érintő
rendezvényeken, eseményeken.
- Felkészülünk az átadásra kerülő Közbiztonsági Központ munkájában való részvételre és a kialakítás alatt álló térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésére.
- Folytatni a már megkezdett személyes bűnmegelőzési felvilágosító tevékenységet és aktív segítségnyújtást, emellett az internet (honlap, facebook, blog) adta lehetőségeket is még jobban kihasználva.
- Hatékonyan részt venni a gyermek- és fiatalkorúak védelmében. Az iskola, játszótér körzetében
a gyermekek sérelmére irányuló bűncselekmények és balesetek megelőzésére kiemelt figyelmet
fordítunk, különös tekintettel a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekre, valamint a gyermekés fiatalkorúak - közrendet és közbiztonságot esetlegesen veszélyeztető - csoportosulásaira.
- Ugyancsak nagy hangsúlyt kell fektetünk a helyi ifjúság nevelésére és ezért törekszünk alkalmanként segítőként a polgárőr tevékenység végzésébe is bevonni őket. Ennek köszönhetően már
több fiatal vett részt a különböző rendezvénybiztosításokban és így megismerte a tevékenységünket
is. Ezzel is próbáljuk őket a felelősségre szoktatni, valamint az arra rátermett fiatalokból az utánpótlást kiépíteni és szervezni.
- Elérni, hogy a SZEM (SZomszédok Egymásért Mozgalom) szervezetten és tudatos formában
beinduljon a településen a polgárőrség vezetésével és koordinálásával.
- Tovább javítani egyesületünk hivatalos működésén.
- A központi és közös rendőrségi, illetve polgárőrségi akciókban még aktívabban szerepet vállalni, valamint adott esetben szeretnénk ezek tevékeny kezdeményezői is lenni.
Befejezésül szeretném megköszönni a 2012-es évben nyújtott segítségüket, azt a nagymértékű
anyagi és erkölcsi támogatást, amit az önkormányzat az egyesületünknek nyújtott és egyben
sok sikert és további, hasonlóan szép eredményeket kívánok az egyesület tagsága nevében is
Önöknek az elkövetkező időszak munkáihoz, további teendőikhez.
Ugyancsak itt szeretnék ismételten köszönetet mondani egyesületünk tagjainak, akik szabadidejükben - a mindennapi munkájuk mellett - időt és sokszor pénzt sem kímélve tették becsülettel, elhivatottan, amit önként vállaltak és részt vettek a polgárőrségi feladatok ellátásában,
Gomba közbiztonságának erősítésében.
A szakmai beszámolóval, illetve a polgárőrséggel, valamint az egyesületünkkel kapcsolatos bármilyen kérdésükre szívesen állok rendelkezésükre.
Gomba, 2013. május 20-án.
Tisztelettel:
Mátyás Ferenc sk.
A Gombai Polgárőr Egyesület Elnöke
"Mindenki beszél róla, de vannak, akik tesznek is érte, és vannak,
akik támogatják azokat, akik tesznek érte."
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