NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP
A JÁNOSHIDAI POLGÁRŐR EGYESÜLET TÁMOGATÁSA
A Jánoshidai Polgárőr Egyesület 2012. tavaszán pályázatot nyújtott be a Nemzeti Együttműködési
Alap, civil szervezetek működési célú támogatás kiírására, melyen 2012. októberében 250 000.- Ft
összegű támogatásban részesült.
A pályázat célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek szerepvállalásának segítése, valamint
a szervezetek működési költségeihez való hozzájárulás.
Egyesületünk is ezen elvek figyelembevételével állította össze pályázati projektjét, melyben
elsősorban a működési költségek csökkentésére, valamint az egyesület eredményes munkavégzési
feltételeinek megteremtésére igényelt támogatást.
A Polgárőr Egyesület által ellátott feladatok – jellegükből adódóan – az alábbi közösségi
szolgáltatások:
- rendőri tevékenység segítése a közterületi járőrszolgálat folyamán,
- a lakókörnyezetben figyelő-jelző szolgálat ellátása,
- a gyermekintézmények, játszóterek körzetében a gyermekek sérelmére irányuló bűncselekmények
és balesetek megelőzése,

- különösen hétvégén, éjszaka a közintézmények, üzletek zártságának ellenőrzése éjjeliőrökkel és
portásokkal való folyamatos kapcsolattartás,
- felkérés esetén a települési rendezvényeken rendfenntartás biztosítása, egyes esetekben a
forgalom irányításának segítése,
- az egyesület különös figyelmet fordít a gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekmények, a betöréses
lopások, a színesfémlopások, a kerékpár lopások megelőzésére.
Az egyesület működése kizárólag az önkéntességre épít. Az önkéntesek száma 2011-ben 41 fő volt,
akik összesen 2616 órát töltöttek szolgálatban. Az egyesület több alkalommal is részt vett a
rendőrséggel közös járőrözésben. Eredményes intézkedést foganatosított 7 alkalommal betörésben,
4 alkalommal tettenérés történt.
Egyesületünk működése során – a szakmai szervezetekkel való (határőrség, jászladányi rendőrőrs,
jászberényi főkapitányság) szoros együttműködésen túl - közvetlen környezetével igen jó
munkakapcsolatot alakított ki. Az együttműködés formális keretek között került szabályozásra; az
önkormányzat, az általános iskola, a település szociális intézménye, a helyi postahivatal
együttműködési megállapodást írt alá az egyesülettel. Az együttműködés alapelvei: a tevékenységek
összehangolása a közbiztonság javítása és a bűnüldözés elősegítése érdekében, kötelezettséget
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vállaltak a felek a család, a gyermek- és ifjúságvédelem, a közúti közlekedési baleset-megelőzés, a
vagyonvédelem terén, valamint a kábítószer fogyasztása elleni közdelemben.

A Jánoshidai Polgárőr Egyesület célja:
-A bűncselekmények megelőzése, a vagyonvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő
lakosok, állampolgárok és szervezetek összefogása, rendszeres működésük összehangolása.
-A lakossági biztonságérzet növelése és ezen belül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése.
- A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és az együttműködés erősítése.
Az egyesületünk legfontosabb feladatai:
- Jelzéseket ad az illetékes önkormányzati szerveknek, hatóságoknak, a gyermek és fiatalkorúak
értelmi, erkölcsi testi fejődésüket súlyosan veszélyeztető észlelt magatartásokról, melyek esetében
már szükséges bűnmegelőző jellegű védő - óvó intézkedéseket tenni.
- A bűncselekmények elkövetését elősegítő körülményekről tájékoztatja a rendőri szerveket és más
intézkedésre jogosult szerveket.
- A bűnügyileg fertőzött területeken a veszélyeztetett személyek körében az ingó és ingatlan
vagyontárgyak védelmére és a károkozások megelőzése érdekében lakossági járőrszolgálatokat
szervez.
- A tetten ért elkövetőt haladéktalanul átadja a legközelebbi rendőri szervek vagy rendőrnek.
- A bűnmegelőzés érdekében nyilvános reklám és propaganda tevékenységet folytat.
- A lakosság körében bűnmegelőzés jellegű oktató, felvilágosító, tanácsadó tevékenységet folytat,
együttműködve a körzeti rendőri bűnmegelőzési szervvel.
Egyesületünk 2012-ben is legalább olyan hatékonysággal kíván működni, mint az előző évben. Ennek
érdekében a folyamatos és zökkenőmentes egyesületi munka valamint a szakmai munka
támogatásához igényeltük a Nemzeti Együttműködési Alap pénzügyi támogatását. A pénzügyi
támogatás felhasználására 2013. márciusáig van lehetőség, majd ezt követően mind pénzügyi, mind
szakmai beszámolóval zárjuk a projektet. Ugyanakkor, mindezekkel egy időben a 2013 – 2014 évi
működési pályázatok előkészítése is folyamatban van, melynek beadási határideje: 2012. 12. 10.
A civil szervezetek számára igénybe vehető támogatásokról a www.eper.hu, pályázatkezelő felületen,
a www.emet.gov.hu honlapon, valamint az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnél / 1054, Budapest,
Alkotmány út 25./ bővebben is tájékozódhatnak.

