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A Polgári Polgárőr Egyesület bemutatása: 

A Polgári Polgárőr Egyesület immáron 26 éve működik városunkban, önkormányzati 

támogatással alakult meg 1993-ban. Tagjainak létszáma folyamatosan nő. 2019-ben 72 fő. 

Idén egyesületünk bővült egy roma fiatalokból álló ifjú polgárőr csoporttal. Egyesületünk 

tagjai között tudhatunk olyan roma származású roma polgárőröket, akik aktív tagjai 15-20 éve 

egyesületünknek, ezáltal is példát mutatva honfitársaiknak. 

 

Legfontosabb feladataink: 

Fontos célkitűzésünk a fiatal generáció részére nyújtott előadássorozat, ahol a rájuk leselkedő 

veszélyekre hívjuk fel a figyelmet, ahogy ezt az Európai Mobilitási Héten is tettük. 
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Az országosan is elismert civil rendvédelmi egyesületünk életében szakmailag gazdag, 

munkával teli volt az elmúlt időszak. A Polgári Polgárőr Egyesület a tárgyévben végzett 

tevékenységét jónak értékeli. A polgárőr egyesület minden tagja munkájával hozzájárult az 

elmúlt év szakmai sikerességéhez. Főbb célkitűzésünk továbbra is a bűnmegelőzés, városunk 

lakóinak közrend-köznyugalmának fokozása, bűnelkövetések és szabálysértések nagy 

mértékben való megakadályozása, visszaszorítása. Vállalásainkat még több állandó feladattal 

egészítettük ki. A polgárőr irodánkban szinte minden nap ügyeletet tartunk, ezáltal 

megszervezve a város lakóival a kapcsolattartást. ( Barankovics tér 15.) 

A Polgári Polgárőr Egyesület a közterületi szolgálat hatékonyságának fokozására a polgárőr a 

közterületet, az intézményeket szolgálat ideje alatt megvédi a jogsértést elkövetni szándékozó 

személyektől. Fő feladatának tartja, hogy megakadályozza az elkövetési alkalmak 

kialakulását, megakadályozza első sorban a vagyon elleni bűncselekmények elkövetését, 

melyek zavarják a köznyugalmat, kedvezőtlenül befolyásolják az állampolgárok 

biztonságérzetét.  

A Mindenszentek és Halottak napja kiemelt feladatot jelent egyesületünk tagjainak a többi 

városi megemlékezés, ünnep mellett is, így a parkolóban álló gépkocsik anyagi biztonságának 

felügyelete, a temetőben és azok környezetében tartózkodó állampolgárok személy- és 

vagyoni biztonságának megóvása az esetlegesen ellenük tervezett jogsértő cselekmények 

megelőzése, megakadályozása, gyanúsan viselkedő személyek figyelemmel kísérése. 

A lakosság részéről több alkalommal érkezett jelzés felénk  munkánk elégedettségével 

kapcsolatban, továbbra is számítanak a Polgári Polgárőr Egyesületre. 

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 ellátás során olyan jelzéseket, információkat, bejelentéseket, amikre fokozottan oda 

kellett figyelni vagy pedig a rendőrség felé az információt továbbítani kellett. 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. 
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A Hajdúnánási Rendőrkapitánysággal és a Polgári Rendőrőrssel, munkakapcsolatunk 

kiválónak mondható. Több esetben értesítettük a rendőrséget szolgálatunk teljesítése során.  

A krízishelyzetekben, a nyári és téli időszakban 24 órás ügyeletet tartunk a polgárőr irodában, 

segítve az időjárás viszontagságait elviselni az embereknek.  

 

2018. és 2019. évben megpályáztuk: 

- Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok 2019 (2. helyezést értünk el) 
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Együttműködő partnereink: 

- 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 
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Szolgálati időrendi felsorolás: 

- Közrend-közbiztonsági csoportos előadás 

- Lakodalmas házak őrzése, megfigyelése 

- Tiszagyulaháza, Gólyafesztivál biztosítása 

- Újtikos, Tésztafesztivál biztosítása 

- Nyugdíjasok részére bűnmegelőzési előadás 

- Nemzeti ünnepek biztosítása 

- 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 
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A Polgári Polgárőr Egyesület szolgálatáról szóló tájékoztató 

2018. július 01-től 2019. június 30-ig 

Taglétszám 72 fő 6192 óra 

 

Tájékoztató a szolgálati időről: 

 

Jelzésadás a rendőrség felé:        128 óra 

Rendőrséggel közösen végzett járőrözés:     1330  óra 

Rendezvény biztosítása:      1328 óra 

Rendezvénybiztosítás a rendőrséggel közösen:        935 óra 

Közterület felügyelővel teljesített szolgálat:       113 óra 

Városi köztemető őrzése:      1260 óra 

Felkérésre végzett szolgálati idő:        605 óra 

Tiszagyulaháza, Görbeháza, Folyás, Újtikos rendezvények biztosítása:      193 óra 

Természetvédelmi őrrel teljesített szolgálati idő:       105 óra 

Mezőőrökkel teljesített szolgálati idő:        113 óra 

Nemzeti Adó-és Vámhivatallal teljesített szolgálat:         82 óra 

Összes szolgálat:     6192 óra 

 

A Polgári Polgárőr Egyesület tagjai fontosnak és mindennapi feladatnak érzi, hogy Polgár 

város biztonságos település legyen és maradjon. 


