Bemutatkozás

Személyes adatok:
Név: Pintér Domonkos
An: Melkovics Mária
Szül: Tapolca, 1977.02.15.
Cím: 8256 Ábrahámhegy, Cseresznye u. 12.
Családi állapot: nőtlen
Járás: Tapolca járás
Elérhetőség:
Tel:
06/30-993-1545
e-mail:
pd0522@gmail.hu
lev.cím:
8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.
Polgárőr múlt:
Polgárőr tagságomat 2010-ben kezdtem meg az Ábrahámhegy Polgárőr Egyesületben.
Kezdetben aktív szolgálatot teljesítő tagként láttam el feladataimat, majd 2014. januárjától
kaptam bizalmat társaimtól és ettől az időponttól töltöm be az elnöki posztot, szintén aktívan.
2016. évtől a FEB és 2022. márciustól az OPSZ Motoros Tagozata Elnökségének tagja vagyok.
Vállalandó feladat:
Jelenleg a Felügyelő Bizottság – tagságára nyújtom be bemutatkozásomat.
Jövőbeni megvalósítandó célok:
A Felügyelő Bizottság tagjaként az egyesületek munkáját szeretném segíteni. Legfőbb
hangsúlyt a VEMSZ és a települési egyesületek közötti kommunikációra fektetném. Az elvárt,
teljesítendő feladatok pontos és áttekinthető leírását fontosnak tartom, mivel sokan munka
mellett végzik az önkéntes feladatokat, ami megfelelő koordináció és átláthatóság mellett még
zökkenő mentesebben mehetne.
A vállalt feladat elvégzéséhez szükséges kompetenciák:
Úgy gondolom, hogy mind tagságom, mind elnökké válásom óta szoros kapcsolatot ápolok
mind az Ábrahámhegy PŐR által ellátott területek polgármestereivel, mind a helyi lakosokkal,
illetve a területileg illetékes Rendőrkapitánysággal. Törekszem az egyesület gazdálkodásának

ésszerűségére, támogatók szerzésére, a rendelkezésre álló pénzeszközök átgondolt
felhasználására.
A nyári szezonban az ellenőrzésünk alatt álló településeken a lakosság száma
megháromszorozódik. A balatoni turizmus igényli a sok színes programot, ebből a polgárőrség
kimagaslóan vette ki a részét, az összes rendezvény biztosítását zökkenőmentesen teljesítette,
a szolgálati óráink száma is megnőtt, ennek megszervezése szintén nem kis feladat.
A rendőrséggel, környező polgárőrségekkel folyamatosan, együttműködés keretében egymás
munkáját segítjük, akár közös járőrözéssel a másik egyesület területén is.
Számítógépes ismeretekkel alap szinten rendelkezem, ami a munkám elvégzéséhez szükséges.
Kapcsolataimat az ellátandó feladatok elvégzéséhez jónak ítélem.
Az elmúlt években a Felügyelő Bizottsági munkáim során nagyrészt pozitív visszajelzéseket
kaptunk másik két FEB társammal együtt, ezért szeretném, ha a jövőben is hasonlóképpen
működhetnénk és segíthetné a FEB az tagegyesületek munkáját. Fontosnak tartom, hogy az
Egyesületek számára a hivatalos ügyintézést könnyebben tudják végrehajtani, melyben muszáj
a megyei vezetésnek és irodának is közreműködni.
Kérem a Küldötteket, hogy támogassák Felügyelő Bizottság tagjának való megválasztásomat.
Hozzájárulok, hogy ezen levél tartalma a megyei tisztújító küldöttgyűlésig –korlátozottan,
kizárólagosan csak a jelölt megismerése érdekében, NEM Polgárőr harmadik félnek át nem
adva- nyilvánosságra kerülhet.
Ábrahámhegy, 2022. március 26.
Pintér Domonkos

