Cselekvési Program 2008.

(Közterületi B nözés megel zésre)

A b nügyi statisztikák szerint az ismerté vált b ncselekmények mintegy
harmadát közterületen követik el. Az idei évben szükség van a társadalmi
szervezetek korábbinál nagyobb szerepvállalására. Hazánk, ezen belül
sz kebb környezetünk közbiztonságáért és a lakosság biztonságáért vállalt
felel sségünk arra kötelez minket, hogy a közterületi b ncselekmények
számának esetleges növekedésével szemben a Polgár rség is felvegye a harcot,
és törekedjen annak megfékezésére. Az Országos Polgár r Szövetség a 2008-as
évet a „Közterületi b nözés megel zésének évévé” nyilvánította. Ennek
jegyében készül ez a cselekvési program, helyi viszonyokra kidolgozva.
A polgár rök is hatékony részesei legyenek a közterületi b nözés
visszaszorításához, a közterületek rendjének fenntartásához: Lehet ségeink
függvényében tegyük még gyakoribbá, céltudatosabbá és tervezettebbé
közterületi jelenlétünket! Küls megjelenésünk fejezze ki a Polgár rséghez való
tartozást, viseljük a Polgár rség feliratú mellényt, jelvényt. B nmegel zési
tevékenységünk lényege láthatóságunkban rejlik, érzékelhet , kézzelfogható
fizikai jelenlétünkkel tartjuk vissza, akadályozzuk meg, vagy szakítjuk félbe a
potenciális elkövet ket jogellenes cselekményük végrehajtásától.
1. Egyesületünk törekedjen arra, hogy a b nmegel zési célt szolgáló
közterületi jelenlétet növelje. Gépjárm vel, ill. gyalogosan el kell jutnunk
olyan helyekre is, ahol korábban ritkán vagy egyáltalán nem jelentünk
meg. Szolgálatainkat a korábbinál is körültekint bben lássuk el. Tegyük
gyakoribbá a közös szolgálatellátást a rend rséggel, figyeljünk
jobban oda a gyermek – és fiatalkorúak életvitelére, deviáns,
jogellenes szokásaikra. A Lada Níva gépkocsinkat idén fel kell
javítani (tengelykapcsoló, kipufogók cseréje, az injektor cserére, vagy
javításra szorul, 4 db. nyári gumit kell vásárolni.)
2. A szolgálat megkezdésér l ezután is tájékoztatni kell a rend rségi
ügyeletet, a szomszéd településekkel hangoljuk össze a közterületi
szolgálatainkat, jelzésekkel, információkkal segítsük egymás
tevékenységét. Minden illegális tevékenységr l minél el bb értesíteni
kell a rend rjár rt, vagy az ügyeletet. Telefonok legyenek bekapcsolva,
feltöltve. Rádiók beszerzésére idén is törekedni fogunk.
3. A polgár rök szolgálatukban jól látható módon, a polgár rséghez való
tartozást jelz sárga láthatósági mellényben lássák el.
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4. Jelenlétünkkel a lakosság megkárosítása, intézmények, üzlet- és
lakásbetörések, gépkocsi lopások, köztéri rongálások, illegális
fakitermelés, környezet károsítás megakadályozására törekedjünk.
5. Fordítsunk kiemelt figyelmet az együttm köd rendvédelmi szervekkel az
együttes feladatok ellátásakor: rend rség, vám-és pénzügyérség, mez r,
vadász- és horgászszövetség, személy-és vagyonvédelmi szervek,
postások, stb.
6. Folytassuk a jól bevált kampány jelleg tevékenységek közül az
alábbiakat: Nyári idegenforgalmi szezon, szi b nmegel zési hónap,
tanévzárás el tt májusban megtartjuk a szokásos nyári
b nmegel zési
tájékoztatónkat minkét iskolában(nyári speciális balesetek megel zése,
drogtáska bemutatása, hasznos szabadid s program ajánlása, deviáns
magatartás
következményei,stb.),
iskolakezdéskor
segíteni
a
gyermekeknek a balesetmentes iskolába jutáshoz, halottak napja és a
karácsonyt megel z szolgálatok, közlekedési vetélked k szervezése az
iskolákban, b nmegel zési tájékoztatók az Id sek Gondozási
Központjában, a város rendezvényeinek biztosítása terén idén is sok
feladat várható (rendezvénynaptár).
7. Postásokkal kötött együttm ködési megállapodás keretében a márciusi,
és a téli emelt nyugdíjak kézbesítésekor kb. 25-25 nap rendkívüli
szolgálat várható.
Összegzésként elmondható, hogy idén is sok feladat várható, lehet, hogy a
tavalyi 4.432 óra szolgálatot túl fogjuk teljesíteni.
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