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A Jánoshidai Polgárőr egyesület LEADER támogatása – 2012

A Jánoshidai Polgárőr Egyesület sikeres pályázatot nyújtott be a 1 025 307 célterület azonosítóval
rendelkező, Közösségi célú fejlesztés jogcímre kiírt
LAEDER támogatásra, melynek eredményeként lehetővé
vált egy Bobcat típusú mini kotró gép megvásárlása. A
kotrógép 722 cm3 dízelmotorral, 9,9 kW teljesítménnyel
bír, oldalirányban kitolható lánctalpakkal, joystik
vezérléssel, 2 sebességi fokozattal rendelkezik. A mélyásó
kanalak szélessége állítható - 30, 40, 100 cm - re.
Egyesületünk elsősorban önkéntes munkára építve a
támogatásból megvásárolt kotró gépet a település
belterületi árkainak tisztítására és mélyítésére kívánja használni, mely szolgáltatást ingyenesen
kínálja a település lakosságának.
Célunk elsősorban Jánoshida Község védelme, a közösségi élet feltételeinek javítása, a biztonságos,
élhető lakókörnyezet feltételeinek megteremtése, a település vonzerejének növelése. Reményeink
szerint a kisgép használatával megvalósulhat a település épületeinek, intézményeinek
állagmegőrzése, a települési látkép, a rendezett környezet megtartása, a természetkárosodás
megelőzése.
Mindezek mellett egyesületünk tervei között szerepel az az elképzelés, miszerint a Bobcat
használatát felajánljuk a környező települések Polgárőr Egyesületei számára, gépkezelő személlyel
együtt, önköltségi áron.
Röviden az egyesületről
A Jánoshidai Polgárőr egyesület 2003. november 20 – n alakult, létszámunk 50 fő. Célunk az élet - és
vagyon védelme, környezetvédelem, valamint a bűncselekmények megelőzése. Feladataink közé
tartozik a bűncselekmények megelőzése, megszüntetése, a körzeti megbízott munkájának segítése, a
lakosságnak való segítségnyújtás.
Tevékenységünk kiterjed : - a közbiztonsági és bűnmegelőzési járőrtevékenységre
-

Figyelőszolgálat teljesítésére

-

iskolai bűnmegelőzési programokon, előadásokon részvétel

-

lakossági, önkormányzati és egyéb rendezvényeken biztosítási feladatok ellátása
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A Jánoshidai Polgárőr Egyesület várja mindazon SZEMÉLYEK JELENTKEZÉSÉT, akik segíteni szeretnék a
polgárőrség munkáját, és csatlakozni szeretnének az egyesület tagjai sorába.
Észrevételeiket, javaslataikat várjuk levélben az egyesület címére.
Észlelt eseményeket, információkat bármelyik polgárőrnél, vagy a 06/70-453-0610 – es
telefonszámon megtehetik.
Továbbra is várjuk a LAKOSÁG FELAJÁNLÁSAIT ÉS TÁMOGATÁSÁT a hatékonyabb működéshez, a Jász
– takarékszövetkezetnél vezetett 69500187-10000403 számú számlaszámunkon.

A Polgárőr egyesület Eszközbeszerzését támogatta: a LEADER HACS „Belvízi védekezés
eszközbeszerzés támogatásával” célterületére benyújtott 8323472838 számú pályázat.

