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A Polgári Polgárőr Egyesület bemutatása: 

A Polgári Polgárőr Egyesület 1993. évben alakult meg önkormányzati támogatással, tagjainak 

létszáma folyamatosan nő. Jelenleg 70 fős az egyesület létszáma, melyek közül 10 fő ifjú 

polgárőr. Kiemelkedő, hogy tagjaink között tudhatunk olyan roma polgárőröket, akik példát 

mutatnak embertársaiknak. A szervezet alapvető célkitűzése Polgár közbiztonságának 

megszilárdításához, javításához és a bűncselekmények megelőzéséhez szükséges állami 

feladatok ellátásának támogatása. 

Legfontosabb feladataink: 

 

A rendőrséggel, a helyi önkormányzattal, iskolákkal, közterület felügyelővel, Nemzeti Adó-és 

Vámhivatal Hajdú-Bihar Megyei Adó-és Vámigazgatóságával, mezőőrséggel, városunkban 

működő civil szervezetekkel és a lakossággal a bűnmegelőzési célú együttműködés 

összehangolása. Feladatunk továbbá a fenti tevékenységgel összefüggő tájékoztatásban és 

propagandában való közreműködés, a gyermek-és ifjúságvédelem, a környezetvédelem-

mentés, a katasztrófa elhárítás, a közterületen való bűnelkövetés mérséklése, visszaszorítása, a 

lakosság személy- és vagyonbiztonságának elősegítése a település területén, jogsértések 

visszaszorítása, felismerése és megakadályozása, a lakosság biztonságérzetének növelése és 

javítása.  
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Mint a Polgári Polgárőr Egyesület elnöke elmondhatom, hogy a lakosok egyre több feladattal 

bíznak meg minket. 2018. évben is folytatódik a prevenciós bűnmegelőzési célú járőrözés. 

Fokozottan felügyeljük a közterületeket, játszóteret. Ezeket a feladatokat különösebb 

konfliktusok nélkül sikerül végrehajtanunk. Rendszeres megjelenésünkkel megakadályozzuk a 

rongálásból eredő károkat. Új típusú kommunikációt hirdettünk a bűnmegelőzéssel 

kapcsolatban. A város szinte minden részén igyekeztünk tájékoztatni a lakosságot, hogy mit és 

hogyan tegyenek, hogy ne váljanak áldozattá. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal kérésére 

városunkban többször tartottunk üzlethelyiségekben ellenőrzéseket, mely tevékenységgel 

nagyban hozzájárultunk a Vámhivatal dolgozóinak sikeres munkájához. (Mellékelem a 

Nemzeti Adó-és Vámhivatal köszönőlevelét.) 

Jelenlétünkkel lehetővé tesszük ünnepeink méltó és zavartalan megünneplését. Segítünk 

társadalmi szervezetek, iskolák, óvodák rendezvényeinek lebonyolításában. A Mindenszentek 

és Halottak Napja kiemelt feladatot jelent egyesületünk tagjainak, így a parkolóban álló 

gépkocsik anyagi biztonságának felügyelete, a temetőben és annak környezetében tartózkodó 

állampolgárok személy- és vagyoni biztonságának megóvása, az esetlegesen ellenük tervezett 

jogsértő cselekmények megelőzése, megakadályozása, gyanúsan viselkedő személyek 

figyelemmel kísérése. 

A lakosságtól több alkalommal kaptunk pozitív visszajelzést, örültek, hogy vigyázunk rájuk. 

Minden évben megszervezzük a rendezvények előtti napon, valamint a rendezvényt követő 

bontási nap megkezdéséig a kihelyezett vagyontárgyak és technikai eszközök őrzését. 

Természetesen tagjaink tevékenyen részt vesznek a rendezvény napján történő rend 

biztosításában, sőt a Polgári Hurka- Pite Fesztivál rendezvény aktív résztvevő tagjai voltunk és 

sok esetben a szervezés lebonyolítási feladatok ellátásában is részt vettünk. Az egyesületünk 

tagjai részt vettek a település egyéb rendezvényein, állami ünnepek, megemlékezések, más civil 

szervezetek rendezvényein képviseltettük magunkat. Elvégeztük a lakosság tájékoztatását, a 

települést érintő események, rendezvények végrehajtandó feladatok lehetőségeiről, idejéről, 

például lomtalanítás, ünnepségek.  

A polgárőr tagjaink a vállalt feladatokat ellenszolgáltatás nélkül végzik. A vezetőségünk 

mindent megtesz annak érdekében, hogy a működő egyesület tagjai között rátermett, a feladatok 

iránt elkötelezett személyek legyenek, hogy ne csak létszámban legyünk meg. Megfelelő 

gondot fordítunk a tagjaink elméleti ismereteinek szinten tartására, ismeretek felfrissítésére. 
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Minden hónap utolsó hetén tartunk szolgálati megbeszélést annak érdekében, hogy a következő 

havi szolgálatokat megtervezzük tagjaink részére. 

Az Országos Polgárőr Szövetség kötelezően előírta a polgárőrök részére a polgárőr törvény 

változásai alapján az ismételt alapvizsga letételét. Jelenleg egyesületünk minden tagja megfelel 

az előírásoknak, rendelkeznek alapvizsgával. Örülünk neki, hogy a lakosaink belátják a 

közbiztonság csak úgy tartható fent, illetve fokozható, ha teszünk is érte valamit. Az év során 

több alkalommal kaptunk telefonon vagy a szolgálat ellátása során olyan jelzéseket, 

információkat, bejelentéseket, amelyekre fokozottan oda kellett figyelni, vagy pedig a 

rendőrség felé az információt továbbítani. Azonban ki kell hangsúlyoznom, hogy a polgárőrség 

nem hatóság és még csak hatósági jelleg sem tulajdonítható tagjainak. Ez egy civil szerveződés, 

egy társadalmi szervezet, melynek tagjait ugyanazok a jogok illetik meg, mint bármelyik 

állampolgárt. A szolgálatban levő polgárőr viszont olyan feladatokat ellátó személy, akit 

fokozott jogi védelem illet meg, mivel ebben az esetben közfeladatot ellátó személy. 

Az egyesület jó kapcsolatot ápol a Hajdúnánási Rendőrkapitánysággal és a Polgári 

Rendőrőrssel, munkakapcsolatunk kiválónak mondható, egymás munkáját segítve és 

támogatva végezzük a közös feladatainkat. Számos esetben jelzésértékű információval 

szolgáltunk a rendőrség felé és hatósági tanúként segítettük a munkájukat. 

 

A krízishelyzetekben, mint például a rendkívüli időjárás miatt - itt a téli időszakra gondolva - 

24 órás ügyeletet láttunk el annak érdekében, hogy településünkön fagyásos baleset ne 

történjen. Működésünkkel és jelenlétünkkel bűnügyileg fertőzött helyen (visszatérő 
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ellenőrzéseinkkel) sikerült pozitív hatást elérnünk. Büszkén vállaljuk és kimondjuk: olyan civil 

emberekből álló egyesület vagyunk, akik majd minden nap jelen vannak önzetlen munkájukkal 

a polgári lakosok életében. 

Elismerések, kitüntetések 

Az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége 2015. évben Arany érdemkereszt kitüntetésben 

részesítette személyemet, valamint, 2016. évben megkaptam a Kopácsi Sándor kitüntetést is.  

2016. évben, Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, elismerve a Polgári 

Polgárőr Egyesület munkáját „Lokálpatrióta összefogás” díjat adományozott.   

2017. évben Struba Levente, Az „Év pedagógus polgárőre” kitüntetést vehette át dr. Túrós 

Andrástól, az Országos Polgárőr Szövetség elnökétől.  

2018. évben sikerült elnyerni a „Polgárőr Város” kitüntető címet.  

A XXIII. Megyei Polgárőr Nap településünkön került megrendezésre 2015. évben.  

Az eddig elnyert és kapott támogatásokkal és elismerésekkel, kitüntetésekkel a Polgári Polgárőr 

Egyesület értéket teremtett, valamint hozzájárult ahhoz, hogy Polgár városában az emberek 

számíthassanak saját közösségükre nem csak a szükségben, hanem az ünnepeken is egyaránt, 

valamint biztonságban élhessenek ott, ahol elődeink is éltek. 

 

Pályázaton való részvétel 

2017. és 2018. évben több kiírt pályázatot megpályáztunk: 

- Nemzeti Együttműködési Alap: Civil szervezetek működési célú támogatása 2017.  (nem 

nyert) 

- Országos Polgárőr Szövetség elnöksége és az Országos Polgárőr Szövetség SZEM           

tagozatának elnöksége: A szomszédok egymásért mozgalom (nem nyert) 

- Országos Polgárőr Szövetség elnöksége: „Polgárőr Város” (nyert) 

- Országos Polgárőr Szövetség elnöksége: „Fogadj örökbe egy zebrát” (nyert) 
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1. Az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége a város és lakossága biztonságát szolgáló 

polgárőrség támogatásáért „Polgárőr Város” kitüntető címet adományozta Polgár 

településnek. 

 

2. 2018-ban sikeresen csatlakoztunk az Országos Polgárőr Szövetség „Fogadj örökbe egy 

zebrát” programjához. A városközpont négy pontján kijelölt gyalogos átkelőhelyen került 

felfestésre a figyelemfelkeltő felhívás.   
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Együttműködő partnereink és ellátott feladatok: 

- Országos Polgárőr Szövetség által szervezett küldöttgyűléseken való részvétel 

- Megyei Polgárőr Szövetség által szervezett küldöttgyűléseken való részvétel 

- a járásba tartozó települések polgárőr egyesületeinek munkájának nagyban segítése 

- a lakosság vagyonvédelme: házak megfigyelése 

- családsegítő szolgálattal való kapcsolattartás 

- óvodákkal való kapcsolattartás 

- helyi iskolákkal való kapcsolattartás 

- Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtárral való kapcsolattartás 

- helyi rendőrségen több alkalommal való hatósági tanúzás 

- közterület felügyelettel való kapcsolattartás 

- mezőőrséggel való kapcsolattartás 

- természetvédelmi őrrel való kapcsolattartás 

- Nemzeti Adó-és Vámhivatal Hajdú-Bihar Megyei Adó-és Vámigazgatósággal való 

kapcsolattartás 

- Posta Zrt.-vel való kapcsolattartás 

- helyi civil szervezetekkel való együttműködés 

- helyi vállalkozókkal való kapcsolattartás 

 

Szolgálati időrendi felsorolás: 

- Debreceni Fiatalkorúak Büntetés végrehajtási Intézet látogatása 

- Polgári nyári buliesték biztosítása 

- Közrend-közbiztonsági csoportos előadás 

- Lakodalmas házak őrzése, megfigyelése 

- Tiszagyulaháza, Gólyafesztivál biztosítása 

- Újtikos, Tésztafesztivál biztosítása 

- Szépkorúak részére bűnmegelőzési előadás 

- Sárkányhajó fesztivál biztosítása 

- Nemzeti ünnepünk biztosítása, augusztus 20. 

- Esküvő biztosítása 

- Katasztrófavédelmi előadás, Görbeháza 
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- Zebraőrség 1 hónapon át 

- Közbiztonsági fórumon való részvétel 

- Európai mobilitási hét biztosítása 

- Családi nap biztosítása 

- Köztemető megfigyelése egész évben 

- Október 23. Nemzeti ünnepünk biztosítása 

- Mindenszentek és Halottak napi járőr-és megfigyelő szolgálat  

- Hajdúnánási Rendőrkapitányság Közbiztonsági Fórumon való részvétel 

- Adventi ünnepségek biztosítása 

- Új évi ünnepség, rendezvény biztosítása 

- iskolák farsangi rendezvényinek biztosítása 

- Március 15-ei Nemzeti Ünnepünk megemlékezésének biztosítása 

- Polgári Hurka-Pite Fesztivál biztosítása 

- A Húsvéti ünnepekre való felkészülés, bevásárlások alatt az üzletek parkolójának 

megfigyelése 

- BELÁHAPI Fesztivál biztosítása 

- Tavaszi zsongás biztosítása 

- Anyák napi műsor biztosítása 

- Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár rendezte Gyereknapi programok 

biztosítása 

- Budapesti küldöttgyűlésen való részvétel 

- Hajdú-Bihar megyei küldöttgyűlésen való részvétel 

- Vásárhelyi Pál Általános Iskolában ballagás biztosítása 

- Országos Polgárőr Napon való részvétel (Baja) 

- Nyári buliesték biztosítása 
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A Polgári Polgárőr Egyesület szolgálatáról szóló tájékoztató 

2017. július 01-től 2018. június 30-ig 

Taglétszám 70 fő 5978 óra 

 

Tájékoztató a szolgálati időről: 

 

Jelzésadás a rendőrség felé:        115 óra 

Rendőrséggel közösen végzett járőrözés:      1327 óra 

Rendezvény biztosítása:      1315 óra 

Rendezvénybiztosítás a rendőrséggel közösen:        922 óra 

Közterület felügyelővel teljesített szolgálat:         83 óra 

Városi köztemető őrzése:      1130 óra 

Felkérésre végzett szolgálati idő:        523 óra 

Tiszagyulaháza, Görbeháza, Folyás, Újtikos rendezvények biztosítása:      220 óra 

Természetvédelmi őrrel teljesített szolgálati idő:         93 óra 

Mezőőrökkel teljesített szolgálati idő:          66 óra 

Természetvédelmi őrrel teljesített szolgálat:       120 óra 

Nemzeti Adó-és Vámhivatallal teljesített szolgálat:         64 óra 

Összes szolgálat:     5978 óra 

 

A Polgári Polgárőr Egyesület továbbra is végzi a rá bízott feladatokat, hogy Polgár még 

élhetőbb város legyen. 


