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Az egyesület jogállása: 
 

A polgárőrség önálló civil szervezet, amelynek tagjai a szabadidejüket feláldozva 
ellenszolgáltatás nélkül, felelősségteljesen vesznek részt a közrend és a 
közbiztonság fenntartásában a rendőrséggel együttműködve. 

 
 
Az egyesület céljai és feladatai: 
 

Az egyesület tagjai a közrend és a közbiztonság fenntartása, a bűncselekmények és 
balesetek megelőzése, a gyermek és ifjúságvédelem, valamint a környezetvédelem 
érdekében a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban önkéntes 
társadalmi munkát végeznek. Munkájukat közhasznú tevékenységként, nyereség- 
és vagyonszerzési szándék nélkül, kiemelten közhasznú egyesület formájában 
végzik. 

A bűnalkalmak korlátozása a bűncselekmények számának mérséklése, a 
közbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervek 
közötti bizalom és együttműködés erősítése érdekében tevékenykednek. 
 Elősegítik a rendőri és rendvédelmi szervekkel, valamint a helyi 
önkormányzattal kapcsolatos feladatok végrehajtását. 
 Minden esetben részt vesznek a városi rendezvények biztosításban. 
 Fokozttan segítik az iskolások biztonságos átkelését az úttesten. 
 Lakossági felkérésre temetéseket, lakodalmakat felügyelnek és lakásokat 
őriznek a lakók hosszabb távolléte esetén. 
 Közrendet és közbiztonságot fenntartó megfigyelő járőrszolgálatokat végeznek 
az éjszakai órákban. 
  
Az egyesület kapcsolatokat ápol a következőkkel: 
 

- a helyi önkormányzattal és intézményeivel, köztük az 
- az Ady Endre Művelődési Központtal 
- az oktatási intézményekkel (általános iskolák, középiskola, óvoda) 
- a rendőrséggel 
- a lakossággal 
- a gyermekvédelmi szervekkel 
- a Római Katolikus Egyházzal 
- a vállalkozásokkal (mind az egyéni és a társas vállalkozásokkal) 
- a szomszédos településekkel 
- a környékbeli rendvédelmi szervekkel (környezetvédelmi őrök, vadőrök stb…) 
- a kistérségen belüli polgárőr szervezetekkel 
- a Morotva Vadásztársasággal 
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· Az újévi ünnepség rendezvényének biztosítása 

· A Lehel úti bűncselekmény helyszínelésének biztosítása a rendőrség 

irányításával 

· A Keresztény Bál biztosítása 

· A március 15-i ünnepség biztosítása 

· Április hónapban fokozott megfigyelő járőrözés az ünnepekre való tekintettel 

· Május 1-i BELAHAPI rendezvényen való részvétel és a rendezvény biztosítása. 

· Az általános iskolai ballagási ünnepség biztosítása 

· Az iskolai évzáró ünnepségek biztosítása 

· A 3-as foci verseny biztosítása 

· A vámpírok éjszakája és a sárkányhajó verseny biztosítása 

· A Magyar Posta felkérésére a Posta bolt figyelése a megnyitást követően 

· Az augusztus 19-i ünnepi rendezvény biztosítása a Kistérségi Polgárőr 

Egyesületek segítségével, akik 45 fővel segítettek a rendezvény biztosításában 

· Az iskolai évnyitó ünnepség biztosítása 

· Zebraőrség szeptember hónapban, minden reggel 7-8 óra között 

· Az általános iskolai déli futás biztosítása 

· Mezőgazdasági vállalkozók felkérésére a földek felügyelete járőrözéssel 

· A lakosság felkérésére lakások őrzése megfigyelő járőrözéssel önállóan és a 

rendőrséggel közösen 

· Az október 23-i ünnepség biztosítása a rendőrség irányításával 

· A halottak napi ünnepen szükséges feladatok ellátása 

· Az adventi ünnepek biztosítása 

· Fokozott megfigyelő járőrözés a karácsonyi ünnepek előtt és után az év végéig 
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A Polgári Polgárőr Egyesület szólgálatáról szóló tájékoztató 

2012. január 01-től 2012. szeptember 18-ig 
 

Taglétszám 45 fő 7306 munkaóra 
10 

 

Jelenlét Intézkedéseknél 

 

Szabálysértés - bejelentés a rendőr járőröknek:      18 

Helyszíni bírság - bejelentés a rendőr járőröknek:    20 

Bűncselekmény - bejelentés a kapitányságügyeletre:     5 

Bűncselekmény helyszinelésnél a terület biztosítása a rendőrséggel:  1 

Tűzeset bejelentés:         5 

Szabálysértést megelőző figyelmeztetés:      87 

esetben  

Tájékoztató a szolgálati időről 

 

Járőrszolgálat:      6559 óra  293 szolgálat 

Önálló szolgálat:     5742 óra  255 szolgálat 

Rendőrséggel közösen végzett:   887 óra  38 szolgálat 

 

Rendezvény biztosítás:    405 óra 

Városi rendezvények:     267 óra 

Rendezvénybiztosítás a rendőrséggel közösen: 198 óra 

 

Felkérésre végzett szolgálati idő:    342 óra 

Lakások védelme lakossági felkérésre:  142 óra 

Vállakozók  felkérésére, termőföldek, gyümölcsösök megfigyelése: 210 óra 

Összes szolgálat: 7306 óra 

 

…………………… 

Szabó Tiborné       

egyesületi elnök 


