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 Az országosan is elismert, civil, rendvédelmi Egyesületünk életében szakmailag 

gazdag munkával teli volt a 2015. év. A Polgári Polgárőr Egyesület vezetősége a tárgyévben 

végzett tevékenységét jónak értékeli. Egyesületünk működésének állandó formázásával 

párhuzamosan alakult tagi létszámunk is. A 41 fős személyi állomány szinte minden tagja 

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

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

szabálysértések nagymértékben való megakadályozása, visszaszorítása. Vállalásainkat még 

több, állandó feladattal egészítettük ki. Belvárosi irodánkban szinte minden nap ügyeleti 

rendszert tudtunk megszervezni a város lakóival kapcsolattartás végett.( Barankovics tér 15.)  

Rendezett irodánkban a szolgálat-feladatellátással kapcsolatos teendők mellett, kellő 

körülmények között tudtuk fogadni a járásunkhoz tartozó települések polgárőr szervezeteinek 

képviselőit is.  

Tisztelettel szeretnénk megköszönni az Önkormányzatnak ez úton az iroda biztosítását.  

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

minden hatósági szervnek és hivatalnak bármelyik időpontban. 

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

eleget tudtunk tenni. 

Műszaki és első-segélynyújtási 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. 

 

Terveink szerint, a megyénkben szinte teljesen egyedülállóan jól felszerelt autónkba a 

jövőben szeretnénk beszerezni és rendszeresíteni egy mobil defibrillátor készüléket.  

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 triplájára nőtt. A kiírt akciókban, spontán akciókban, közlekedési-

közrendi feladatokban 2-3 fővel jelen tudtunk lenni. Számos esetben jelzésértékű 

információval szolgáltunk a hatóságok felé, többször kellett segítenünk közlekedési 

baleseteknél, illetve hatósági tanúzásokban is. 

 

Számos baleset-megelőző és bűnmegelőző akcióban is részt vettünk Városunk kül- és 

belterületén. Működésünkkel és jelenlétünkkel számos bűnügyileg fertőzött helyen (visszatérő 

ellenőrzéseinkkel) sikerült pozitív hatást elérnünk.  

Büszkén vállaljuk és kimondjuk: olyan civil emberekből álló Egyesület vagyunk, akik majd 

mindennap jelen vannak önzetlen munkájukkal Polgáron. 

 

Szolgálat ellátása -  események 

 

- Megyei Szövetség által rendezett küldöttgyűléseken való részvételek 

- Országos Szövetség által rendezett küldöttgyűléseken való részvételek 

- Járásunkhoz tartozó települések polgárőrségeinek munkájának nagyban segítése 

- választási irodák és környékének biztosítása, Polgármesteri Hivatal biztosítása 

- 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 

- 2 db II. világháborús bomba őrzése a tűzszerészek kiérkezéséig (helyszínbiztosítás     

  Folyáson) 

- 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 

- egész napos forgalomellenőrzés és körözött járműfelderítés a 35. sz. úton több alkalommal 

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

- hatósági tanúzások a rendőrségen több alkalommal (főleg éjjel) 

- 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 a következőkkel: 

  

- 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 környékbeli rendvédelmi szervekkel (környezetvédelmi őrök, vadőrök stb…) 

- a kistérségen belüli polgárőr szervezetekkel 

- a Morotva Vadásztársasággal 

 

2015-évi 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. 

 Gyermeknapi rendezvény 

 A 3-as foci verseny biztosítása 

 Nyugdíjasok közbiztonság érzetének növelése 



 Iskolákban kresz és drog fogyasztás veszélyeire felhívás/előadások keretében/ 

 A Magyar Posta épületének megfigyelése 

 Mezőgazdasági vállalkozók felkérésére a földek és a gyümölcsösök felügyelete 

járőrözéssel 

 Megyei polgárőr nap biztosítása 

 Nyári buli esték biztosítása 

 Családi nap biztosítása 

 Közrend, közbiztonsági megfigyelő járőrözés folyamatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A Polgári Polgárőr Egyesület szolgálatáról szóló tájékoztató 

2015. január 01-től 2015. július 20-ig 
 

Taglétszám 41 fő 8452 munkaóra 
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Jelenlét intézkedéseknél 

 

Szabálysértés - bejelentés a rendőr járőröknek:      30  óra 

Helyszíni bírság - bejelentés a rendőr járőröknek:    22  óra 

Bűncselekmény - bejelentés a kapitányságügyeletre:       2  óra 

Bűncselekmény helyszínelésnél a terület biztosítása a rendőrséggel:    3  óra 

Tűzeset bejelentés:           5  óra 

Szabálysértést megelőző figyelmeztetés:              110  óra 

 

Tájékoztató a szolgálati időről: 

       

Rendőrséggel közösen végzett:    1680  óra  

Rendezvény biztosítás:     1305  óra 

Városi rendezvények:        850  óra 

Rendezvénybiztosítás a rendőrséggel közösen:     410  óra 

Városi köztemető őrzése:       540  óra 

Felkérésre végzett szolgálati idő:     1150  óra 

Tiszagyulaházán és Görbeházán szolgálatteljesítés:    205  óra 

Lakások védelme lakossági felkérésre:   1360  óra 

Vállalkozók  felkérésére, termőföldek, gyümölcsösök megfigyelése:  780  óra 

 

Összes szolgálat:                                                            8452 óra 

                                                                                                 

 

 

 



Az idei évben Polgár városában megrendezésre került Megyei Polgárőrnap. 

E jeles napon arany Polgárőr-érdemkereszt kitüntetést vehetett át Kapus Istvánné a 

Tiszagyulaházi Polgárőr Egyesület elnöke, tárgyjutalomban részesült Balla Mariann a Polgári 

Polgárőr Egyesület tagja, munkája elismeréseként Tóth Attilától a Hajdú-Bihar Megyei 

Polgárőr Szövetség elnökétől. 

 

Négy alkalommal vettünk részt a Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség év közbeni 

közgyűlésein, mint szavazattal rendelkező megyei -járás tagok.  

 

Kiszélesítésre került együttműködés területén kapcsolatunk a Magyar Közút Nonprofit 

KHT-val, az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó-felügyelő Szolgálatával.  

 

Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség és a KOMP EGYESÜLET együttműködése 

alapján a tavalyi év elején indult útnak megyénkben. 

 

Áldozatvédelemmel és áldozatsegítéssel foglalkoztunk, illetve azon áldozatok keresése és 

segítése volt a cél, akiket valamilyen kár ért. (lopás, rablás, természeti katasztrófa, stb.) 

Hajdú-Bihari Járásból, Szabó Tiborné lett megbízva a feladatok ellátásával, mint területi 

felelős. 

 

A Polgári Polgárőr Egyesület a Polgári Önkormányzattól kapott támogatási összeget 

(400.000 Ft-ot) tisztelettel ez úton is megköszönjük.  

A Megyei Polgárőr Szövetségtől, támogatás címen 125.000 Ft-ot kaptunk. Az Anyagi 

támogatásokat felhasználtuk irodai eszközökre, szolgálati gépjármű fenntartása,elsősegély 

csomagok feltöltésére. A 2015. évben, ha az Önkormányzatunk gazdasági helyzete is engedi, 

továbbra is számítanánk szíves és nélkülözhetetlen támogatásukra. 

 

A ruházatunkat egységesítettük, időjáráshoz, évszakhoz, a munka milyenségéhez igazítottuk a 

központilag előírt egyen formához. Fejlesztettük technikai és informatikai eszközeinket is. 

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

partnereként működik együtt Városunk Önkormányzatával és Rendőrőrsével.  

 



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

információját a városunkban felmerülő közrend-közlekedési szabálytalanságok 

visszaszorításának, illetve megszüntetésének lehetőségével kapcsolatban. 

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

település legyen és maradjon is az! 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                           

 

Polgár, 2015. július 20. 

 

 

                                                                     Tisztelettel:  

 

                                                                                             Szabó Tiborné 

                                                                                           Egyesület  elnöke 


