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Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 
 

 

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. 

 Fokozottan 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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2014-évi szolgálat időrendi felsorolása 
 

 

 

 Az újévi ünnepség rendezvényének biztosítása 

 A Keresztény Bál biztosítása 

 Általános iskolai farsangi rendezvény biztosítása 

 A március 15-i ünnepség biztosítása 

 Április hónapban fokozott megfigyelő járőrözés az ünnepekre való tekintettel 

  Véradás biztosítása a Városi Vöröskereszt felkérésére 

 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 épületének megfigyelése 

 Tiszagyulaházai falunapi rendezvény biztosítása 

 Az augusztus 17-19-i ünnepi rendezvények biztosítása a Kistérségi Polgárőr 

Egyesületek segítségével, akik 61 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 

 A görbeházai szüreti felvonulás biztosítása 

 A városi köztemető területének megfigyelése 

 Mezőgazdasági vállalkozók felkérésére a földek és a gyümölcsösök felügyelete 

járőrözéssel 

 A lakosság felkérésére lakások őrzése megfigyelő járőrözéssel önállóan és a 

rendőrséggel közösen 

 A lakosság felkérésére lakóházak őrzése lakodalmak, temetések alkalmával 

 A városi  rendezvényeinek biztosítása a rendőrség irányításával 

 Közrend, közbiztonsági megfigyelő járőrözés folyamatos 
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A Polgári Polgárőr Egyesület szolgálatáról szóló tájékoztató 

2014. január 01-től 2014. szeptember 10-ig 
 

Taglétszám 41 fő 7825munkaóra 

10 

 

Jelenlét intézkedéseknél 

 

Szabálysértés - bejelentés a rendőr járőröknek:      27 

Helyszíni bírság - bejelentés a rendőr járőröknek:    25 

Bűncselekmény - bejelentés a kapitányságügyeletre:     2 

Bűncselekmény helyszínelésnél a terület biztosítása a rendőrséggel:  3 

Tűzeset bejelentés:         3 

Szabálysértést megelőző figyelmeztetés:      95 

esetben  

Tájékoztató a szolgálati időről 

 

Járőrszolgálat:       7825 óra  

  

Rendőrséggel közösen végzett:    1735 óra  

 

Rendezvény biztosítás:     1101 óra 

Városi rendezvények:      567 óra 

Rendezvénybiztosítás a rendőrséggel közösen:   398 óra 

Városi köztemető őrzése:     536 óra 

Felkérésre végzett szolgálati idő:     1544 óra 

Tiszagyulaházán és Görbeházán szolgálatteljesítés:  192 óra 

Lakások védelme lakossági felkérésre:   1242 óra 

Vállalkozók  felkérésére, termőföldek, gyümölcsösök megfigyelése: 510 óra 

Összes szolgálat: 7825óra 

……………………  

Szabó Tiborné       

egyesületi elnök 
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Tájékoztató Egyesületünk 20 éves Tevékenységéről. 
 

 
Rendszerváltás után, városunkban is ugrásszerűen kezdett szaporodni a 

bűncselekmények száma. Ezt a sorra megszűnő munkahelyek, és a 

munkanélküliség növekedése okozta. Ezért 4-fővel önkéntes segítőként, az 

őrsparancsnok hozzájárulásával, 1994 márciusában kezdtünk tevékenykedni. 

Majd tudomást szereztünk a Polgárőrségek alakulásáról, ekkor elkezdődött 

Városunkban a Polgárőrség megalapításának a megszervezése. 

1994. Szeptemberi alakuló ülésen, 14-fővel megalakult Egyesületünk. Majd 

csatlakoztak Egyesületünkhöz az időközben nyugállományba vonuló Rendőrök. 

Az őrsparancsnok távozásával egy időre megszűnt a Rendőrőrs, KMB csoport 

működött. Az idő közben megalapított, a vállalkozók támogatásával  létrejött, 

Közbiztonsági alapítvány támogatásával, a nyugállományú rendőrök, ügyeleti 

szolgálat ellátásával segítették, mint polgárőrök a közrend közbiztonság 

helyzetét, a KMB csoporttal közösen, 24 órás szolgálattal az őrs épületében, a 

Rendőrőrs ujjá szervezéséig. A Polgárőrök pedig járőr szolgálattal segítették a 

Közrend Közbiztonságot. 

A 20-év alatt többször változott a vezetőség, és a tagság összetétele, ez 

mindig új lendületet hozott az egyesület munkájában. Nagyban segítette 

munkánkat a 2007-ben kapott iroda, és a pályázat útján nyert támogatásból 

beszerzett számítógép, nyomtató, a ruházat és egyéb felszerelések beszerzése.                                                                                                        

 2009-ben ünnepelte egyesületünk megalakulásának 15 éves jubileumát. A 

jelenlegi vezetőség 2008-tól vezeti, irányítja az Egyesület munkáját.  

Az eltelt 20-évben fő szempontunk volt a lakosság megelégedése, a Városi 

rendezvények lebonyolításának segítése. A lakosság felkérését, lakások 

felügyeletére, esetenként őrzésére,(lakodalmak, temetések), minden esetben, 
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igyekeztünk legjobb képességünk szerint eleget tenni. Ugyan így tettünk 

vállalkozók felkérése esetén is. 

A 20 év során jó a kapcsolat az Önkormányzattal, a helyi intézményekkel, 

Egyházakkal, vállalkozásokkal, a Hajdúnánási Rendőrkapitánysággal, a Városi 

rendőrőrs vezetésével és a személyi állományával. Közös szolgálatok ellátása, és 

szakmai támogatása sokat segített feladatunk ellátása során. És továbbra is 

nagyon jó az együtt működés. A 20 év során igyekeztünk az egyesület tagjait 

továbbképzésben részesíteni.             

Célunk a lakosság biztonságérzetét növelni. A húsz év alatt bizalmunkkal 

megtiszteltek bennünket, ami mindennapjainkban segítették a munkánkat. 

Köszönetünket fejezzük ki támogatóinknak és a tisztelt lakosságnak.                                

 

 

Polgár, 2014.09.10. 

 

 

            Tisztelettel: 

          

         Szabó Tiborné 

          Elnök 

 


