Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný
program Ľudské zdroje schválilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt
s názvom „Podpora komplexného poskytovania miestnej poriadkovej služby v
obciach s prítomnosťou MRK“ vo výške 141 613,88 eur, celkové oprávnené výdavky
projektu sú 149 067,24 eur.
Obec Hodejov od 01.08.2019 do 31.07.2021 zriadila v rámci projektu „Podpora komplexného
poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK“
(marginalizované rómske komunity) 6 člennú miestnu občiansku poriadkovú službu( ďalej
len MOPS) s pôsobnosťou na území obce Hodejov.
Medzi hlavné úlohy MOPS patrí: Ochrana verejného poriadku, tu sa zameriavajú hlavne
na predchádzanie poškodzovania majetku obyvateľov MRK ako aj ostatných obyvateľov
obce, ochranu opustených rodinných domov a obydlí, na ochranu verejného majetku pred
poškodzovaním a na nelegálny odber elektrickej energie. MOPS pri zistení podozrenia zo
spáchania trestného činu musí bezodkladne nahlásiť útvaru PZ SR, útvaru vojenskej polície
alebo útvaru finančnej správy.
Ďalšou úlohou MOPS je ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi. Tu sa ich
činnosť zameriava hlavne na pohyb maloletých detí v neskorých nočných hodinách (po
22 hodine) bez prítomnosti rodičov. Kontrolu miest stretávania sa detí a mládeže vo
večerných hodinách hlavne na športoviskách a cintoríne, kontrolu maloletých a mladistvých
na miestach kde sa podávajú alkoholické nápoje a iné návykové látky. Kontrolujú
školopovinné deti ktoré sa zdržiavajú v obci počas vyučovania a zisťuje príčiny ich neúčasti
na vyučovaní. Upozorňujú rodičov na dodržiavanie liečebného režimu a poskytuje im
základné informácie v oblasti prevencie ochrany zdravia a hygieny.
MOPS taktiež zabezpečuje aj ochranu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky.
Hliadka sa tu zameriava hlavne na bezpečnosť detí pri prechode cez cestu a dodržiavanie
pravidiel cestnej premávky, zamedzuje možnosť poškodzovania vozidiel. Monitoruje
a nahlasuje PZ SR prípady podozrenia jázd motorových a nemotorových vozidiel vodičmi
pod vplyvom alkoholu.
Jeden z posledných bodov činnosti MOPS je ochrana životného prostredia, ktorá spočíva
hlavne v nahlasovaní čiernych skládok, upozorňuje na zákaz vypaľovania trávnatých
a lesných porastov, ohlasovanie požiaru, upozorňuje na stavby bez stavebného povolenia
a poskytuje základné informácie v oblasti prevencie a ochrany životného prostredia.
Príslušníci MOPS sú vybavení pracovnou rovnošatou s reflexnou bundou majú baterku
a zastavovací terčík. MOPS pracuje v trojciach v čase od 7,00 – 15,00 hod., 15.00 do 22.00
hod. v letnom období , od 7.00 do 15.00
období.
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A Várgedei polgárőrség
A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma, mint a Humán Erőforrás operatív
programjánaszervezete, jóváhagyta „A községi polgárőrség teljeskörű támogatása
a roma kisebbség /MRK/ bevonásával” nevű projekt kérelmét, melyre községünknek
141 613,88 euró támogatást nyújtott, a projekt teljes költsége 149 067,24 euró.
Várgede község ezen projekt értelmében 2019.08.01-től 2021.07.31-ig 6 tagú
polgárőrséget foglalkoztat, melynek működési területe Várgede község.
A polgárőrség fő feladatai közé tartozik: A közrend védelme, melynek keretén belül
elsődleges
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tulajdonában

lévő
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megrongálásának megelőzése, ezen belül a roma kisebbséghez tartozó lakosok
ingatlanjainak védelme, az elhagyatott épületek védelme és megóvása, a községi
köztulajdonában lévő épületek megóvása és védelme, valamint megakadályozni az
elektromos áram illegális használatát. Bűncselekmény gyanúja esetén a polgárőrség
tagjai kötelesek azt

azonnal jelenteni a helyi rendőrőrsnek, esetleg a katonai

rendőrségnek vagy a pénzügyi hatóságnak.
A polgárőrség további feladata a gyermekek és fiatalok negatív jelenségektől való
védelme. Tevékenységük ebben az esetben elsősorban a kiskorúak késő éjszakai (22
óra utáni) szülői felügyelet nélküli közterületen történő mozgására összpontosul.
Ellenőrzik a gyermekek és a fiatalok késő esti találkozóhelyeit, főként a sportpályákon és
a temetőben, illetve ellenőrzik a kiskorúakat és a fiatalkorúakat olyan helyeken, ahol
alkoholos italokhoz és egyéb függőséget okozó szerekhez lehet jutni. Ellenőrzik az
iskolaköteles gyerekeket, ha azok a tanítási órák alatt a község területén mozognak, és
felderítik a hiányzás okait. Figyelmeztetik a szülőket a gyógykezelési rend betartására és
tájékoztatást nyújtanak az egészségügyi és higiéniai megelőzésről.
A polgárőrség további feladata a forgalom folyamatosságának és biztonságának
biztosítása is. A polgárőrök elsősorban a gyermekek biztonságára összpontosítanak
a gyalogátkelőhelyen és ügyelnek a közlekedési szabályok betartására, valamint
megakadályozzák a parkoló járművek esetleges megrongálását. Figyelemmel kísérik és
jelentik a helyi rendőrőrsnek az olyan eseteket, ahol a motoros vagy nem motoros jármű
vezetőjénél ittas állapot gyanúja merül fel.
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tevékenysége főként az illegális hulladéklerakatok felkutatására irányul, felhívja
a figyelmet a mező és erdőszéli területek felégetésének tilalmára, jelenti a tűzeseteket,

figyelmezteti az illetékes hivatalt az engedély nélküli építkezésekre, és alapvető
információkat nyújt a környezetvédelemről.
A polgárőrség munkatársai egyenruhát és fényvisszaverő kabátot viselnek, ezen felül
kaptak zseblámpát és megállító tárcsát. A polgárőrök hárman teljesítenek szolgálatot
7.00 és 15.00 óra, 15.00 és 22.00 óra ig nyári időszakban és 7.00 és 15.00 óra , 11.00 –
19.00 ig téli időszakban. Eddig már több társadalmi eseményekre felügyeltek a rendre,
többek között a gyermeknapokon , falunapokon, és a nyugdíjas napokon.
Výška NFP: 141 613,88 EUR
Začiatok realizácie projektu: 01.08.2019
Ukončenie realizácie projektu: 31.07.2021

