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A Polgári Polgárőr Egyesület bemutatása 

 

Egyesületünk 1994-ben alakult, és immár 22 éve állunk a város és a lakosság szolgálatában.  

Az országosan is elismert, civil, rendvédelmi szervezetünk életében szakmailag gazdag 

munkával telt el az elmúlt egy év. Az egyesület működésének állandó formázásával 

párhuzamosan alakult tagi létszámunk is, mely jelenleg 60 fő. Fő célkitűzésünk volt továbbra 

is a bűnmegelőzés, városunk lakóinak közrend nyugalmának fokozása, a bűnelkövetések és 

szabálysértések nagymértékben való megakadályozása, visszaszorítása. Belvárosi irodánkban 

szinte minden nap ügyeleti rendszert tudtunk megszervezni a város lakosaival való 

kapcsolattartás végett. Rendezett irodánkban a szolgálat-feladatellátással kapcsolatos teendők 

mellett, kellő körülmények között tudtuk fogadni a járásunkhoz tartozó települések polgárőr 

szervezeteinek képviselőit is. Ezúton is köszönjük az önkormányzat támogatását, melynek 

keretében biztosította az irodahelyiséget. 

A 2015. évben elkezdett intenzív szolgálatunkat szinten tudtuk tartani és állandó segítői voltunk 

minden hatósági szervnek és hivatalnak bármelyik időpontban. Az országosan és megyei 

szinten meghatározott feladatoknak, parancsoknak, kéréseknek kivétel nélkül eleget tudtunk 

tenni. 

Műszaki és elsősegélynyújtási segítség területén használatos tárgyak és eszközök találhatóak 

autónkban, mint például: digitális fényképezőgép, üvegtörő kalapácsok; takarófóliák; takarók; 

kéz-fertőtlenítőszerek; egyéni védőkesztyűk; 2 db XL méretű mentődoboz; 

rovarcsípés/égés/horzsolás okozta spray, semlegesítő-ampullák, stb., nagy teherbírású kötelek; 

nagy teljesítményű LED reflektorok; kézi lámpák; irány LED, mely a járőrszolgálatot és a 

lakosság megsegítését szolgálja. 

Továbbra is terveink között szerepel, a megyénkben szinte teljesen egyedülállóan jól felszerelt 

autónkba beszerezni és rendszeresíteni egy mobil defibrillátor készüléket, mivel ezt az elmúlt 

egy év alatt nem sikerült teljesíteni.  

A korábbi évekhez hasonlóan számos megyei, városi, alkalmi és állandó rendezvényen vettünk 

részt. Feladataink között szerepelt biztosítás, forgalomkorlátozás, útbiztosítás, figyelőszolgálat, 

járőrözés, őrzés, megfigyelés végrehajtása. 

A ránk bízott feladatokat szakmai és erkölcsi teljességgel elláttuk. A rendőrséggel való 

munkakapcsolatunk kiválónak mondható.  

A közös szolgálatok száma, a kiírt kötelező akciókban való részvételünk száma a korábbi 

évekhez viszonyítva jelentősen megnőtt. Számos esetben jelzésértékű információval 

szolgáltunk a hatóságok felé.  
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Büszkén vállaljuk és kimondjuk: olyan civil emberekből álló Egyesület vagyunk, akik majd 

mindennap jelen vannak önzetlen munkájukkal településünkön. 

 

 

 

Munkaprogram a biztonságos közlekedés, bűnmegelőzés javítása érdekében 

 

Külön kiemelném a munkatervben a polgárőrség által tervezett közlekedés, bűnmegelőzési és  

drog prevenciós előadássorozat megvalósulását. Sikerült több helyszínen megtartani az 

előadásokat Polgáron, Folyáson, Görbeházán, Újtikoson és Tiszagyulaházán. Ezeken a  

településeken külön történt tájékoztatás a lakosság és a tanulók részére. Minden település – a 

polgármesterekkel, intézményvezetőkkel résztvevőkkel, előzetesen egyeztetve – szívélyesen és 

örömmel fogadta a kezdeményezést, partnerként vettek részt az előadások sorozatában.  

Középiskolások, és az általános iskola felső osztályosai részére kábító hatású szerek 

fogyasztásának veszélyeire hívta fel a figyelmet Dr. Zacher Gábor toxikológus, aki érdekes 

előadásával elnyerte a fiatalok töretlen figyelmét.   
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Egyesületünk által a nyugdíjasok részére közlekedési és bűnmegelőzési előadást szerveztünk, 

melyben a „Szemmozgalom” további fontosságára hívtuk fel a figyelmet, melynek célja, hogy 

embertársainkra odafigyelve kérjünk, vagy nyújtsunk segítséget.  

 A közlekedésben való részvételben is számos veszélyekkel ismertettük meg a jelenlévőket, 

többek között a KRESZ táblák figyelmen kívül hagyásából adódó balesetekre. A 

mozgáskorlátozott lakosok figyelmét felhívtuk a moped közlekedési eszköz helyes 

használatára. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy a közlekedési eszközök megfelelő 

felszereléssel való ellátását is ismertessük, mivel ez által is sok baleset előzhető meg.  

 

 

 

Az alsó osztályos tanulok KRESZ park felállításával ismerhették meg a táblák fontos szerepét 

a mindennapos  közlekedésben. A biztonságos közlekedés mindenki számára nagyon fontos 

normatív követelmény. A közúti balesetek számának csökkentése és elkerülése érdekében  

tartottuk meg az elő adásokat. Az egyesületünk kiemelt figyelmet fordít a város és környéke 

bűnmegelőzésére közbiztonságára és a biztonságos közlekedésre,  továbbá az itt lakók 

biztonságérzetének növelésére. 
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A fiatalabb korosztály számára külön előadássorozat kertében ismertettük a KRESZ szabályait 

elméleti és gyakorlati példákkal hívtuk fel a figyelmet a  közlekedés veszélyeire. Nagyon 

fontosnak tartottuk, hogy a vakáció előtt felkészítsük a tanulókat a helyes közlekedésre 

valamint a rájuk leselkedő veszélyekre. 

 

  

 

 

Szolgálat ellátása -  események 

- megyei Szövetség által rendezett küldöttgyűléseken való részvételek, 

- országos Szövetség által rendezett küldöttgyűléseken való részvételek, 

- a járáshoz tartozó települések polgárőrségeinek munkájának nagyban segítése, 

- temetések ideje alatti házőrzések, utcák járőrszolgálata (állampolgári kérések alapján), 

- helyi Családsegítő Szolgálat, Vöröskereszt segítése adományosztásban (beléptetések,  

  adományőrzés), 

- hatósági tanúzások több alkalommal a rendőrőrsön, 

- óvoda éjszakai megfigyelése, 

- rendőrségi, közös járőrszolgálatok elvégzése (közrend), 

- pünkösdi, húsvéti járőrszolgálatok elvégzése közutakon, 
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- garázda személyek megfékezése, rendőrség, mentő értesítése több alkalommal a 

belvárosban, 

- általános iskolások részére előadás tartása munkánkról (bűnmegelőzési napok), 

- közlekedési szabálysértések jelzése a rendőrség felé, intézkedés, 

- Városi Könyvtár kérésére fokozott/visszatérő ellenőrzések az épületben (garázdaság miatt), 

- halottak napi járőrtevékenység városunk temetőjében, több időrendben, 

- városi rendezvényeken, ünnepségeken, civil (embertömegbe épülő) járőrözések, 

- rendőrséggel közösen ellátott gyalogosátkelők ellenőrzése, szankcionálások segítése, 

- márciustól novemberig tartó futball-szezon rendészeti feladatainak ellátása a sportpályán, 

-  játszótér állandó, visszatérő ellenőrzése. 

 

Az egyesület kapcsolatokat ápol az alábbi intézményekkel, szervezetekkel: 

- 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 mezőőrök, természetvédelmi őrökkel, 

 

 

Szolgálat időrendi felsorolása 

 Az újévi ünnepség rendezvényének biztosítása 

 Általános iskolai farsangi rendezvény biztosítása 

 A március 15-i ünnepség biztosítása 

 A hurka-pite fesztivál 

 Április hónapban fokozott megfigyelő járőrözés az ünnepekre való tekintettel 

 Koncertek biztosítása 

  Véradás biztosítása a Városi Vöröskereszt felkérésére 

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

 A 3-as foci verseny biztosítása 

 Nyugdíjasok közbiztonság érzetének növelése 

 Iskolákban a KRESZ és a drogfogyasztás veszélyeire felhívás előadások keretében 

 A Magyar Posta épületének folyamatos megfigyelése 

 Mezőgazdasági vállalkozók felkérésére a földek és a gyümölcsösök felügyelete 

járőrözéssel 

 Nyári buli esték biztosítása 

 Családi nap biztosítása 

 Közrend, közbiztonsági megfigyelő járőrözés folyamatos 

 

 

 

A Polgári Polgárőr Egyesület szolgálatáról szóló tájékoztató 

2015. július 01-től 2016. június 30-ig 
 

Taglétszám 60 fő 7478 munkaóra 
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Tájékoztató a szolgálati időről: 

Jelzésadás a rendőrség felé a rendőrség hatáskörébe tartozó intézkedések 

 megtételéről            105 óra 

Rendőrséggel közösen végzett:       1731 óra 

Rendezvény biztosítás:        1415 óra 

Városi rendezvények:            910 óra 

Rendezvénybiztosítás a rendőrséggel közösen:         910 óra 

Városi köztemető őrzése:           615 óra 

Felkérésre végzett szolgálati idő:        1340 óra 

Tiszagyulaháza Görbeháza  Folyás Újtikos rendezvények biztosítása:                452 óra 

Összes szolgálat:                                                               7478 óra 
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A központilag előírt formaruházatunkat egységesítettük, az időjáráshoz az évszakokhoz, 

továbbá a feladatellátás jellegéhez. Fejlesztettük a technikai és informatikai eszközeinket is. 

Elvégeztük az új, plasztikkártya igazolványok cseréjét. Egyesületünk a jövőben is elsőszámú 

partnereként működik együtt Polgár Város Önkormányzatával és a helyi Rendőrőrssel.  

 

A Polgári Polgárőr Egyesület tisztelettel fogadja minden itt élő, itt lakó ember ötletét, 

információját a városunkban felmerülő közlekedési szabálytalanságok visszaszorításának, 

illetve megszüntetésének lehetőségével kapcsolatban. 

Fontos és mindennapi feladatnak érezzük mi Polgárőrök, hogy Polgár város biztonságos 

település legyen és maradjon az a jövőben is! 

 

 

Polgár, 2016. június 11. 

 

                                                          Tisztelettel:  

                                                                                              Szabó Tiborné 

                                                                                            egyesület  elnöke 


