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A Polgári Polgárőr Egyesület bemutatása: 

 

Egyesületünk 1993-ban alakult, 28 éve. Országosan is elismert civil rendvédelmi egyesületünk 

szakmailag is elismert civil szervezet. Az egyesületünk vezetősége mindig arra törekedett, hogy 

a partnereink elégedettek legyenek a munkánkkal. Az egyesületünk jelenlegi taglétszáma 60 fő. 

Munkatervünk fő célja a pandémiai helyzetben, hogy segítsük a lakosságot és ezáltal is növeljük 

a lakosok közbiztonságérzetét, városunk lakóinak közrend és köznyugalmának fokozása, 

bűnelkövetések és szabálysértések nagy mértékben való megakadályozása, visszaszorítása.  

 

2020.03.11-én a kormány törvénybe foglalt veszélyhelyzetet rendelt el. Veszélyhelyzet idején 

hozott polgármesteri intézkedések betartatásának ellenőrzése volt a feladatunk. A Polgári 

Polgárőr Egyesület fiatal tagjai, a 65 év alattiak fokozott szolgálatellátást vállaltak. A 

bankautomatáknál, iskoláknál, óvodáknál. postánál, gyógyszertáraknál, családsegítő 

szolgálatnál szájmaszk és kesztyű osztásával és a távolság betartatásával próbálták a fertőzés 

terjedését megelőzni. A kormány további rendelete alapján az üzletek nyitva tartását korlátozta, 

valamint az idősek védelme érdekében vásárlási idősávot rendelt el, ezek betartása érdekében 

fokozott figyelemmel jártunk el. Helyi rendelet alapján, 18 éven aluli személy nem 

tartózkodhatott közterületen 20 óra után, kormányrendelet alapján pedig senki nem 

tartózkodhatott közterületen 22 óra után. Erre fokozott figyelmet fordítva járőröztünk.  

 

A Vásárhelyi Pál Általános Iskola igazgatója kérte a segítségünket az online oktatás alatti 

időszakban, hogy azok a gyerekek, akik nem vettek ebben részt valamilyen oknál fogva, 

keressük fel őket és indokolják meg, hogy segíteni tudjanak nekik. Ennek a kérésnek eleget 

tettünk és az online tanítás zökkenőmentesen folytatódott. Az online tanítás időszaka alatt 

fokozott járőrszolgálatot végeztünk, hogy a gyerekek az online oktatáson részt vegyenek. 

Tapasztaltuk, hogy tanítási időben több gyermek is az utcán tartózkodott, erről a szülőt és az 

iskolát is azonnal értesítettük.  

 

A mindennapi járőrözés mellett a mezőőrséggel kinti területeket is megfigyeltünk és számos 

helyen illegális hulladéklerakatot találtunk. Minden észlelésnél értesítettük a megfelelő 

szerveket, hogy el tudjanak járni az ügyben.  

 

2020.10.26-2020.11.08-áig temetői szolgálatot láttunk el. Mindenszentek napján a polgárőrök 

a temetőn fokozott gyalogos szolgálatot teljesítettek, a parkolókban a parkoltatásokat segítették 

és a gépjárműben hagyott értékeket figyelték. A temetői buszjáraton polgárőr segítette az 

idősebb utasok le-és felszállását. 2020.1.02-án, Halottak napján a temetőn járőr-és megfigyelő 

szolgálatot láttunk el. 

 

2020.11.27-én 21:30-kor a Polgári Rendőrség segítséget kért a helyszín biztosításához. Polgár, 

Árpád utca 39. szám előtt ismeretlen tettes személygépkocsival 2 db vasbeton villanyoszlopot 



döntött ki, ami áram alatt volt. A rendőrség az elkövetőt a helyszínről elszállította, a polgárőrség 

a veszélyhelyzetre való tekintettel az Árpád utcát minden irányból lezárta.  

 

A Karácsonyi ünnepekre való tekintettel fokozott járőrszolgálatot láttunk el az üzletek 

környékén.  

 

Lakossági felkérésre temetések időszaka alatt a gyászoló családtagok ingatlanjait őriztük.  

 

A fokozott járőrözéseinkkel továbbra is törekszünk a rendeletek betartatására. 

 

Ezekben a nehéz napokban és krízishelyzetekben az időjárás sem kedvezett. A krízishelyzetben 

, februárban hideg tél köszöntött be, nagyon sok család, beteg és idős lakos segítségre szorult. 

Ez idő alatt a polgárőrség irodájában ügyeletet tartottunk azok számára, akik nem tudtak 

tüzelővel felkészülni a hideg télre. A polgárőr irodában 2 fő 19 órától 05 óráig tartotta az 

ügyeletet, míg a városban 2 gépjárművel járőröztünk és megfigyeltük azokat a lakosokat, akik 

minden évben segítségre szorulnak. A szolgálataink teljesítése alatt a krízisidőben nem volt 

olyan lakos, aki fagyásveszélynek lett volna kitéve. Ez annak köszönhető, hogy az 

önkormányzat lehetőségeihez mérten segítette a veszélyben lévőket. Ezt az aktív szolgálatot 

több napon keresztül végeztük és nem volt tudomásunk arról, hogy valaki megfagyott volna 

vagy kihűlt volna. A Szociális Szolgáltató vezetőjével, Tóth Árpádnéval felvettem a kapcsolatot 

és felajánlottam a segítségünket, hogy a gondozónők által ismert beteg embereknek a hideg 

éjszakai időben ha kell begyújtunk és tüzelünk rájuk egész éjszaka. Sajnos voltak olyan idős, 

beteg emberek, akiknek ily módon is kellett segíteni.  

 

Ellenőrzéseink során azt tapasztaltuk, hogy a kijárási tilalom ellenére is sokan vannak kint 

közterületen az esti órákban kerékpárral és gépjárművel is. Fokozott szolgálatellátás közben 

sokszor tapasztaltuk, hogy Polgár közterületein nincs közvilágítás, amiről Polgár város 

jegyzőjét, dr. Sivák Anitát értesítettem. Számos esetben idősebb lakosok értesítettek minket, 

hogy a kijárási tilalom időszaka alatt volt, akinek beugrottak a kerítésén, felmentek a padlására, 

azonnal a segítségükre kellett sietnünk. Többszöri alkalommal lakossági bejelentés érkezett 

hozzám, hogy Polgár város közterületein román árusok zaklatják a lakosokat. Szolgálatban lévő 

ifjú polgárőrök felszólították az árusokat, hogy hagy ne zaklassák a lakosokat, közben 

rendőrségi intézkedést kértek.  

 

Az elmúlt időszakhoz hasonlóan továbbra is folytatjuk a kijárási tilalom alatti ellenőrzéseinket 

és betartatjuk a helyi-és kormányrendeleteket egyaránt.  

 

Együttműködő partnereink: 

- Országos Polgárőr Szövetség által szervezett küldöttgyűléseken való részvétel 



- Megyei Polgárőr Szövetség által szervezett küldöttgyűléseken való részvétel 

- Polgár Város Önkormányzata 

- Polgár Város Közterületfelügyelője 

- 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 

 

A Polgári Polgárőr Egyesület szolgálatáról szóló tájékoztató 

2020. július 01-től 2021. március 17-ig 

Taglétszám 60 fő 5560 óra 

 

Tájékoztató a szolgálati időről: 

 

- Jelzésadás a rendőrség felé:      156 óra 

- Városi köztemető őrzése:      615 óra 

- Felkérésre végzett szolgálati idő:      241 óra 

- Természetvédelmi őrrel teljesített szolgálati idő:     130 óra 

- Mezőőrökkel teljesített szolgálati idő:      690 óra 

- Járőrszolgálat:     3728 óra 

- Összes szolgálat:    5560 óra 

 

 

 


