Bűnmegelőzési
kiadvány
Polgárőr Egyesület Tompa
Tompa Város Önkormányzata
Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Tompai Rendőrőrse
Kelebiai Határrendészeti Kirendeltség

Tisztelt Tompaiak!

MEGHÍVÓ
A Polgárőr Egyesület Tompa,
Tompa Város Önkormányzata és
a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Tompai Rendőrőrse tisztelettel
meghívja Önt a 2014. augusztus
16-án, szombaton, 13 órakor a
Piaccsarnokban (6422 Tompa,
Táncsics u.) megrendezésre kerülő
Bűn-, és balesetmegelőzési
Napra és projektzáró eseményre.

PROGRAM
13.00

A felújított Tompai Rendőrőrs,
valamint a Polgárőrség
irodájának átadási ceremóniája

14.00

A térfigyelő kamerarendszer
hivatalos átadása

14.15

20 éves a polgárőr egyesület
Tompán

15.00

A kamerarendszer bemutatása
Előadás prezentációval

15.30

„A tolvaj nem megy
szabadságra” - Lakossági
bűnmegelőzési tájékoztató
Bűnmegelőzési tudnivalók a
szennyvízberuházás kivitelezési
munkálataihoz kapcsolódóan

14.00

„Bringával az iskolába”
- Kerékpáros ügyességi
akadálypálya gyerekeknek
a biztonságos közlekedés
jegyében

A Tompa Polgárőr Egyesület vissza nem
térítendő támogatást nyert el a Helyi
Vidékfejlesztési
Stratégiák
LEADER
fejezetének végrehajtásához 2013-ban
nyújtandó jogcím keretében.
„A közbiztonság növelése térfigyelő
kamerák
elhelyezésével
Tompán”
című projekt keretében Tompa Város
belterületének közterületein újabb 8 db
térfigyelő kamera került kihelyezésre,
valamint az azokat kiszolgáló informatikai
berendezések
beszerzésére
és
hálózatfejlesztésre is lehetőség nyílt a
településen.
A polgárőr egyesület és Tompa Város így
járul hozzá a közbiztonság növeléséhez,
szorosan együttműködve a település
rendőrőrsével és a Kelebiai Határrendészeti
Kirendeltséggel.
Azt gondoljuk, hogy igazán hatékonyan
csak közösen – egymás munkáját segítve
– dolgozhatunk. Azonban ehhez szükség
van Önökre is, hiszen fontos, hogy óvjuk a
magunk és a közösség értékeit, odafigyeljünk
egymásra, kiemelten fiataljainkra, időseinkre
valamint a külterületen élőkre.
A fejlesztéshez kapcsolódóan szeretnénk
Önöknek néhány hasznos tanáccsal
szolgálni ebben a kiadványban arról, hogyan
óvják meg értékeiket, milyen tanácsokkal
lássák el gyermekeiket a szünidő és a
közelgő iskolakezdés idején, illetve mire
kell majd ügyelnünk a hamarosan induló
csatornázási munkálatok kapcsán.
A program keretében 2014. augusztus
16-án, szombaton, 13 órakor Bűn-, és
balesetmegelőzési Napot szervezünk a
Piaccsarnok területén, ahol ezzel a fontos
témával részletesen foglalkozunk majd.

Rendőrkutya-bemutató

Véh László - polgármester

Polgárőr Egyesület
20 éve a bűnmegelőzés szolgálatában
Az egyesület 1994. január 24-én alakult
azzal a céllal, hogy fontos feladatokat
vállaljon településünkön a bűncselekmények
megelőzésében, a lakosság közbiztonságérzetének megőrzésében, megerősítésében.
A Polgárőr Törvény nyomán a polgárőrök
közfeladatot ellátó személyként fokozott
jogi védelmet kaptak, az egyesület vezetői
elvégezték
az
elvárt
tanfolyamokat.
Rendszeres az állomány jogi, szakmai,
önvédelmi
képzése.
Az
egyesület
rendelkezik szolgálati gépkocsival, szolgálati
telefonokkal,
adó-vevő
rádiókkal.Az
önkéntes szolgálatot - mintegy hivatásként
tekintve – dolgoznakTompán helyi közrend
és közbiztonság védelmének területén,
közreműködnek a bűnmegelőzésben, az
állampolgárok személyi biztonságának
védelmében.
Az egyesület - elnöke
Vezdán János - az önkormányzattal
együttműködve pályázott a települési
térfigyelő-kamerarendszer
fejlesztésére,
mely hozzájárul majd a közbiztonság
növeléséhez,
az
Önök
értékeinek
védelméhez.

térfigyelő
kamerarendszer
Az Intellio ILD típusú kamerák 1.3
megapixeles felbontással, HD minőségű
képet továbbítanak a nagy teljesítményű
PC háttértárolóra, mely a törvény által előírt
adatvédelmi szempontoknak megfelelően
rögzíti a kamerák közterületi felvételeit. A
projekt keretében felszerelt 8 db kamera
kompatibilis a településen korábban telepített
rendszerrel, az új eszközök felszerelésre
kerültek infravörös megvilágító LED-del,
melynek segítségével teljes sötétségben
is képesek értékelhető, beazonosításra
alkalmas kép készítésére.

BŰNMEGELŐZÉS
Ismeretlenek megjelenése településünkön
Lehetőleg ne engedje be őket. Ajtón keresztül
kérdezze meg, mit akarnak. Ha a látogató
azt állítja, hivatalos helyről érkezett, köteles
magát fényképes igazolvánnyal igazolni.
Ha bajban vagy rosszul van, segítséget
kér és ezekre tekintettel úgy dönt, hogy
beengedi, semmiképp se hagyja egyedül a
helyiségben. A beengedés előtt kérjen egy
kis türelmet, ezalatt zárja el, helyezze biztos
helyre elöl lévő értékeit.

Embertársaink felügyelete
Figyeljen a környezetében élőkre, segítsen
nekik, ha rászorulnak, pillantson rá néha
idős, beteg, egyedül élő szomszédjára. Ha
azt tapasztalja, hogy egy ideje nem látta,
érdeklődön más szomszédoktól, hogy
ők találkoztak-e vele az utóbbi időben.
Ha senki nem tud róla semmit, kopogjon
be, csengessen. Ha nem válaszol és a
külső jelek arra mutatnak, hogy bent van a
lakásban, értesítsük a rendőrséget.

A fiatalok biztonsága
A diákok még javában élvezik a megérdemelt
nyári szünidőt. Kérjék meg gyermeküket, ha
elmegy otthonról, mondja meg hová megy,
kivel találkozik, mikor ér haza. Ismerjék meg
barátai nevét, címét, telefonos elérhetőségét.
Ez nem a bizalmatlanság jele, hanem a
gondoskodásé. A gyerekek ismerjék a
fontos segélyhívó telefonszámainkat,
melyeket kiadványunkban is megtalálnak.

Tanácsok idősek részére
A kapu, bejárati ajtó zárjában soha ne
hagyja benn a kulcsot. A ház ablakait,
melléképületeit tartsa zárva, ha elmegy
otthonról. Bejárati ajtajára szereltessen
megfelelő biztonsági zárakat, s ajtaját ne
tárja ki idegennek. Kérjen tőle igazolványt,
ellenőrizze azt, közben ne engedje be az
ismeretlent otthonába!

Elérhetőségek

Bűnmegelőzés, közbiztonság témakörében:
Polgárőr Egyesület Tompa
Cím: 6422 Tompa, Táncsics u. 5.
Telefon: +36 70 382 5038 (Vezdán János - elnök)
+36 70 387 1713 (Nagy Teleki István - elnökhelyettes)
+36 70 372 4692 (Solti József - titkár)
Határrendészeti esetekben:
Kelebiai Határrendészeti Kirendeltség
Cím: 6423 Kelebia, Ady Endre utca 21.
Éjjel-nappal hívható ügyeleti telefonszám: +36 77 554 010

Készült 1.500 példányban Cyclus Offset 100% újrahasznosított papírra.

Bűncselekmény, baleset esetén:
Tompai Rendőrőrs
Cím: 6422 Tompa, Táncsics u. 5.
Telefon: +36 77 451 255
Éjjel-nappal hívható ügyeleti telefonszám: +36 20 539 8511

