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A Polgári Polgárőr Egyesület bemutatása: 

Az országosan is elismert civil rendvédelmi egyesületünk életében szakmailag gazdag 

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

végzett tevékenységét jónak értékeli. Egyesületünk működésének állandó formázásával 

párhuzamosan alakult taglétszámunk 65 fős személyi állományának szinte minden tagja 

munkájával hozzájárult az elmúlt év szakmai sikerességéhez. Fő célkitűzésünk volt továbbra is 

a bűnmegelőzés, városunk lakóinak közrend, köznyugalmának fokozása, bűnelkövetések és 

szabálysértések nagy mértékben való megakadályozása, visszaszorítása. Vállalásainkat még 

több állandó feladattal egészítettük ki. Belvárosi irodánkban minden nap ügyeleti rendszert 

tudunk biztosítani a város lakóinak kapcsolattartás végett (4090 Polgár, Barankovics tér 15.). 

Rendezett irodánkban a szolgálat-feladatellátással kapcsolatos teendők mellett kellő 

körülmények között tudjuk fogadni a járásunkhoz tartozó települések polgárőr szervezeteinek 

képviselőit is. 2019-2020 évben elkezdett intenzív szolgálatunkat szinten tudtuk tartani és 

állandó segítői voltunk minden hatósági szervnek és hivatalnak bármely időpontban. 

Országosan, megyei szinten kiírt feladatoknak, parancsoknak, kéréseknek kivétel nélkül eleget 

tudtunk tenni. A korábbi évekhez hasonlóan számos megyei, városi, alkalmi és állandó 

rendezvényen vettünk részt. Feladataink között szerepelt a biztosítás, forgalom korlátozás, út 

biztosítás, figyelő szolgálat, járőrözés, őrzés, megfigyelés végrehajtása. A ránk bízott 

feladatokat szakmai és erkölcsi teljességgel elláttuk. Működésünkkel és jelenlétünkkel számos 

bűnügyileg fertőzött helyen (visszatérő ellenőrzéseinkkel) sikerült pozitív hatást elérnünk. A 

lakosságtól több alkalommal értesítést kaptunk, hogyha polgárőreink munkájára, segítségére 

volt szükségük. Azonban ki kell hangsúlyoznom, hogy a polgárőrség nem hatóság és még csak 

hatósági jelleg sem tulajdonítható tagjainak. Ez egy civil szerveződés, társadalmi szervezet, 

melynek tagjait ugyanazok a jogok illetik meg, mint bármely állampolgárt. A szolgálatban lévő 

polgárőr viszont olyan feladatokat ellátó személy, akit fokozott jogi védelem illet meg, mivel 

ebben az esetben közfeladatot ellátó személy.  

Egyesületünk több oktatási intézménnyel is megállapodást kötött, hogy egyesületünknél 

szolgálatot teljesítsenek a középiskolás tanulók. Közszolgálatot teljesítő tanulók létszáma 15 

fő.  

 

 

Az alábbi intézményekkel van együttműködési megállapodásunk: 

Polgáron a Berettyóújfalui Szakképzési Centruma József Attila Gimnáziuma 

Hajdúböszörmény Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Veress Ferenc Szakgimnáziuma és 

Szakközép Iskolája 

Tiszaújváros Eötvös József Gimnázium  

Tiszavasvári Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Középiskolája  

Nyíregyházi SZC Széchenyi István közgazdasági Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma 
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Legfontosabb feladataink: 

2019.07. hó Botond utcán gépjármű nagy sebességgel behajtott az egyik lakóudvarba és ezáltal 

kidöntötte a gázórát és a csőtörés során a gáz ömlött a megsérült csövön. Ezt a polgárőrök 

észlelték és azonnal a szükséges intézkedéseket megtették. Ugyanezen a napon és időpontban 

Polgár, Dankó Pista utcában az egyik lakos értesítette a polgárőrséget, hogy csoportos 

verekedés van és segítséget kért. A polgárőr egyesület tagjai azonnal meggyőződtek az esetről 

és megtették a szükséges intézkedést. 

 

2019.07.19-én éjszakai órákban a Szabadság utcán több fiatal a Western Söröző előtt 

verekedett, polgárőrök ezt észlelték és mivel ismerték a fiatalokat, sikerült megfékezni őket. 

 

2019.07.24-én az éjszakai órákban Kiss Ernő úton a Mentőállomásnál fiatalok randalíroztak, 

zavarták az ügyeleti dolgozókat és az ottani lakosok nyugalmát. Mivel ehhez hasonló esetek 

több alkalommal előfordultak, külön polgárőrök felügyelték az ottani orvosi ügyeletet és a 

lakosok nyugalmát.  

 

2019.07.27-én Megyei Polgárőr Nap Tiszagyulaházán 

 

2019.07.30-án éjszakai szolgálatteljesítés közben észleltük, hogy a játszótéren tartózkodó 

fiatalok a padokon ugrálva ordibáltak, zavarva az ottani lakosok nyugalmát és kommunális 

hulladékkal dobálták egymást. Rendre utasítva őket, hangoskodva elhagyták a játszóteret. 

 

2019.08.10-én szolgálatteljesítés közben a polgárőrök észlelték, hogy a római katolikus 

templom oldalbejáratánál fiatalok szórakoztak és hangoskodtak és maguk köré halmozták a 

szemetet. Ezt össze kellett, hogy takarítsák utána pedig el kellett hagyniuk a területet.  

 

Éjszakai szolgálataink teljesítése során több alkalommal felhívtuk a kerékpárosok figyelmét a 

biztonságos közlekedésre és az ehhez szükséges eszközök használatára. 

 

2019.08.19-én, a Szent István király és az új kenyér ünnepén az ünnepség megkezdésénél a 

polgárőrök a műsorok zavartalan lefolyását biztosították. Az estei órákban a rendezvényre 

nagyon sok érdeklődő jött el. Az Abraka Zabra Zenevonat produkciója alatt 2 polgári lakos 

összeszólalkozott és O. Szilveszter hátba szúrta H. Ernőt. Ezt a polgárőrök azonnal észre vették 

és a rendőrség segítségére sietve biztosították a helyszínt. Az elkövetőt a rendőrök a helyszínen 

elfogták, a polgárőrök a helyszínen tartózkodó mentősnek szóltak a megtörtént esetről és 

azonnal segítségére sietett a földön fekvő embernek. Eközben a polgárőrök nyugtatták a 

kisebbségi lakosokat, akik észlelték az esetet. Közben a mentős az egyik polgárőrtől segítséget 

kért a földön fekvő férfi ellátásához.  
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2019.08.29. Termelői piac átadásának biztosítása 

 

2019.08.31. Veterán Autók Kiállításának biztosítása Folyáson 

 

2019.09.01-2019.10.01-ig a polgárőrök biztosították a tanulók biztonságos átkelését az úttesten 

(Zebraőrség) 

 

2019.09.16-2019.09.20-ig Kálvária domb kápolnájában Imakönyv kiállítás 

 

         

 

Mobilitási hét 

 

 

 

2019.09.16. KRESZ nap az iskolában és óvodában 

 

2019.09.17. Közlekedj okosan! 

 

2019.09.18. Ninja Warrior akadályverseny, ügyességi vetélkedő 
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2019.09.22. Autómentes nap, kerékpár-és gokart ügyességi verseny biztosítása 

 

2019.10.09.-2019.10.16-ig Polgár Berettyóújfalui Szakképzési Centruma József Attila 

Gimnáziumban tartottunk előadást a fiatalokra leselkedő veszélyekről (biztonságos közlekedés) 

2019.10.21-én Polgár Árpád utca 6. számnál (Dobos József háza) a gázcsonkról valaki letörte 

a rézszelepet, a kiömlő gázt polgárőrök észlelték és a szükséges intézkedéseket megtették az 

illetékes szervek felé.  

 

2019.10.26-2019.11.10-ig a temetőn teljesítettek szolgálatot 

 

2019.11.17-én a Koraszülöttek Világnapja alkalmából rendezett ünnepséget biztosítottuk 

 

2019.12.06-án több Mikulás ünnepséget biztosítottunk 

 

2019.12.13-án Polgár Berettyóújfalui Szakképzési Centruma József Attila Gimnáziumban 

Szalagavató ünnepséget biztosítottunk 

 

2019.12.18-án Polgár Berettyóújfalui Szakképzési Centruma József Attila Gimnáziumban 

tartottunk előadást a fiatalokra leselkedő veszélyekről 

 

2019.12.01-től 2019.12.22-ig Adventi ünnepségek biztosítása 

 

2019.12.29-én a Polgármente Vadásztársaság Jótékonysági Vadásztatásán láttunk el szolgálatot 
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2020.01.01. Újévi köszöntő ünnepség biztosítása 

 

2020.01.07-2020.02.29-ig fokozott járőr szolgálat 

 

2020.03.16-tól veszélyhelyzet kihirdetése. Ez idő alatt az ifjú polgárőrök teljesítettek 

szolgálatot (20 fő), mivel a polgárőr egyesület taglétszáma idősebb korosztályból tevődik össze, 

ezáltal is megóvva az ő egészségüket. Szolgálatot teljesítettek a Szociális konyhánál és a 

Vásárhelyi Pál Általános Iskola konyhájánál az ebéd kiosztásánál, betartatva az oda érkezőkkel 

a kormányrendeletbe foglaltak szerint a védőmaszk és kesztyű viselését valamint a 1,5 méter 

távolság megtartását. Ez időszak alatt fokozott járőr szolgálatot teljesítettek kerékpárral és 

személygépkocsival. A Vásárhelyi Pál Általános Iskola intézményvezetőjének kérésére a 

polgárőrök segítették a távoktatást. A veszélyhelyzet alatt a Polgári Banknál és az OTP Bank 

Nyrt. polgári fiókjánál a pénzkifizetésekkor több alkalommal teljesítettünk szolgálatot a 

lakosok védelméért, a fertőzés megelőzése érdekében. A részleges kijárási tilalom 

elrendelésekor fokozottan ellenőriztük a közterületeket. A kormány szabályozta az üzletek 

nyitva tartását, amit fokozottan megfigyeltünk. A veszélyhelyzetet kihasználva voltak olyan 

találékony idegen személyek, akik Polgár város idős lakosait megkeresve, termékek bemutatása 

által akartak tőlük pénzt kicsalni. A tűzgyújtási tilalom ellenére több esetben megszólítottuk a 

lakosságot, ismertetve az ide vonatkozó szabályokat.  
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2020.04. hóban a Lehel utcán, 2020.05.22-én a Penny parkolójában biztosítottuk a 

mentőhelikopter leszállását és a mentő érkezését, mivel életveszélyben lévő személyt 

szállítottak. Itt a forgalom irányítás a volt 35-ös főútnál és a Mikszáth utcánál volt a feladatunk.  
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2020.06. hóban többször ellenőrzést tartottunk a temetőn a virág lopások miatt. Éjszakai 

órákban fiatalok verekedését akadályoztuk meg a játszótéren.  

 

 

 

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 

- óvodákkal való kapcsolattartás 

- helyi iskolákkal való kapcsolattartás 

- Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtárral 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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A Polgári Polgárőr Egyesület szolgálatáról szóló tájékoztató 

2019. július 01-től 2020. június 30-ig 

 

 

Taglétszám 65 fő 4078 óra 

 

 

 

Tájékoztató a szolgálati időről: 

 

 

 

- Jelzésadás a rendőrség felé:        96 óra 

- Rendezvény biztosítása:    1282 óra 

- Városi köztemető őrzése:      570 óra 

- Felkérésre végzett szolgálati idő:      232 óra 

- Tiszagyulaháza, Görbeháza, Folyás, Újtikos rendezvények biztosítása:   210 óra 

- Természetvédelmi őrrel teljesített szolgálati idő:     125 óra 

- Mezőőrökkel teljesített szolgálati idő:      138 óra 

- Nemzeti Adó-és Vámhivatallal teljesített szolgálat:       25 óra 

- Járőrszolgálat:     1400 óra 

- Összes szolgálat:    4078 óra 

 

 

 

 


