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Eltelt egy év, és a vezetőségnek el kellett készítenie a 2013 évben végzettekről a 

beszámolóját, és számot adni  a tagság a város vezetése és a megyei polgárőr szövetség 

részére.  

 

Tiszavasvári Városi Polgárőrség beszámolója a 2013 január 01 és 2013 december 31-e 

közötti időszakban végzett munkát foglalja össze. 

 

 

Szervezeti életünkről:                      

 

Az elnökség az alapszabályban előírtaknak  megfelelően végezte munkáját. A vezetőségi 

üléseken a napirendi pontokat a közösen  kialakított álláspontnak megfelelően fogadta 

el. 2013 évben 14 alkalommal ülésezett, minden alkalommal határozatképes volt. 

 

A vezetőségi ülésekre minden esetben az ellenőrző bizottság  tagjai meghívottak voltak, 

így folyamatosan részt vehettek a döntések meghozatalánál.  

 

A fegyelmi bizottságnak  2013 évben sem volt feladata, mert a vezetőségnek nem jutott 

tudomására olyan esemény, amely indokolttá tette volna  a bizottság  összehívását.  

Szolgálati órák és a felhasznált kilométer havonkénti megoszlás  

Az egyesületünk 2013 évben végzett tevékenységét az alábbi adatokkal kívánom 

ismertetni.  

2013 évben,  6404 órában végeztük a feladatainkat, gépkocsival 10234 Km-t közlekedtünk. 

A 2012 évhez viszonyítva mind a két szám csökkent, a szolgálati órák kb. 15 %- kal  a  

gépkocsi futott Km felhasználás kb. 25 %-kal csökkent. Az óra szám csökkenést, a törvényi 

változásoknak is be tudhatjuk mivel  több  városi rendezvény biztosítását nem végezhettük 

el.   

- Az egyesület tagjai a város területén az elmúlt időszakban 357-en   teljesítettek 

járőrszolgálatot, 1885,5 órában  szolgálatonként 2-3 fő részvételével.  

Járőrszolgálatok során az egyesület tagjai 399 esetben figyelmeztettek, szabályértés vagy 

esetleg bűncselekmény megelőzése érdekében, 20 esetben volt szükséges a rendőrség 

értesítésére.  A szolgálatok során ellenőrizték a város területén megszólaló riasztókat, hogy 

nem történt e betörés. Szolgálatban lévő  polgárőr 2013 évben fogott el mezőgazdasági 

területen borsó, az úgynevezett szőlőben dió míg közös szolgálat során fa  tolvajt.   

-A polgárőreink szolgálatban és szolgálaton kívül is nyitott szemmel járnak mert volt, hogy 

személyeket észleltek akik sín darabot és vas hulladékot vittek leadni, észleltek és 

intézkedtek amikor   gépkocsi az árokba hajtott, vagy lerobban gépkocsit őrizetlenül hagyta 

a tulajdonos az út szélén. Tettek bejelentést biztosítási szolgálat közben, verésről amely nem 

a biztosítás helyszínén történt.     

Szolgálaton kívüli polgárőr észlelte és szolgálatba helyezte magát melynek köszönhetően a 

betörő nem sokáig élvezhette a munkája gyümölcsét, mert el lett fogva és a rendőrségnek át 

lett adva.  Baleset helyszínén forgalom irányításban segédkezett a polgárőr. Lett bejelentés 

téve szabadon lévő kutyákról, melyet figyelő szolgálat során észlelt a polgárőr.  Szolgálatban 

bejelentést tett gyanús gépkocsiról amelyet bűncselekmény elkövetésre 

felhasználtak,melyben a rendőrség intézkedett. 

 



 

 

Az üdülőtelepet fokozottan ellenőriztük a lakók és a pihenni vágyók megelégedésére. 

Volt, amikor az itt  üdülő személyek megvárták  a  gépkocsinkat és megköszönték a 

munkánkat. Ha az  üdülőben szórakozó fiatalokat észleltek a polgárőrök, minden 

esetben  visszaellenőrizték őket. A Szent Mihály teret folyamatosan visszatérően 

ellenőriztük, a hangoskodó, randalírozó fiatalok miatt. A tavalyi évben megszűnt a 

sertéstenyésztő telep melyet addig  folyamatosan ellenőriztük az elhullott állattetemek 

eltulajdonításának megakadályozása és egy esetleges fertőzés megelőzése érdekében.  

Folyamatosan visszatérően ellenőrizték a polgárőrein a szórakozóhelyeket is.   

2013 évben bebizonyosodott,  mennyire fontos, hogy a polgárőrök fel legyenek készítve a 

szolgálatra, mert sajnos megtörtént egy esetben, hogy a  szolgálatban lévő polgárőrt 

bántalmazni akarták.  Itt kell megjegyeznem, hogy az akkor szolgálatban lévő polgárőr 

az úgynevezett öreg rókák táborát erősíti és nem történt komolyabb dolog, személyi 

sérülés egyáltalán.  Sajnos kicsit elszomorított, hogy az elkövető megúszta egy 

figyelmeztetéssel.  

Külterület ellenőrzése során sok esetben szükséges volt a figyelmeztetés, de  számtalan 

esetben már az elegendő volt, hogy polgárőrt láttak a területen. 

- A 2 darab segédmotor kerékpárral, 366 Km-t közlekedtünk 65 órában 33 személy. 

Sajnos a segédmotor kerékpárral az egyesület tagjai még nem igazán mernek kimenni 

szolgálata, sok olyan is volt, hogy a betervezett motoros szolgálat az időjárás változása 

miatt nem valósult meg. Ebben az évben is bizonyította ez a kevés szolgálat is, hogy 

szükség van a segéd motorkerékpárra, csak 2014 évben növelni kell a motoros 

szolgálatban eltöltött idő számát. 

-A városi piac ellenőrzését folyamatosan fenntartottuk a tavalyi évben is. Az eladók és  a 

vásárlók megelégedésére, 84 polgárőr 421 órában végezte.  

A polgárőr jelenlétet a vasárnapi napokon folyamatosan igénylik az eladók.   

Volt amikor kicsit később érkezett a polgárőr a piacra, már telefonon érdeklődtek, hogy 

nem lesz szolgálat? A fentieken túlmenően segítettük a természetvédelmi őr, a hivatásos 

halőr munkáját közös szolgálattal.   

-A rendőrséggel közösen 80 fő részvételével és 211 órában láttunk el szolgálatot, 2013 évben 

a rendőrséggel közösen hajtjuk végre a közös szolgálatot heti 3 napon min. 2 órában. A 

közös szolgálatok alkalmával több esetben jelen voltak a szolgálatban lévő polgárőrök és az 

intézkedést segítették. Segítséget nyújtottunk  2 eltűnt személy keresésében is,  mind a 2 

esetben a személyek épségben megkerültek. Volt amikor ittas gépjárművezetőt figyeltek a 

város területén. A rendőrség több esetben kért fel polgárőrt , hogy hatósági tanúként 

működjön közre segítve ezzel is a rendőrség munkáját. Elmondhatom, hogy a rendőrség 

polgárőrség között jó kapcsolat. 

- Az önkormányzati kifizetéseket is  biztosítottuk, minden esetben a szolgálati gépkocsival 

szállítottuk a kifizetésben részt vevőket a pénzintézettől, a Báthory vagy Széles úti kifizető 

helyig, és onnan vissza.  A kifizetéseket 50 fő részvételével 317,5 órában biztosítottuk 

minden estben eseménymentesen. 

- Egyesületünk a város területén megrendezett  rendezvények, ünnepségek lebonyolítása 

során a biztosításában  44 személy 311 órában volt jelen.  

Jelen voltunk   a március 15 , augusztus 20-i, október 23-i ünnepségeken, de a Múzeum 

szervezésében megrendezésre kerülő kézműves találkozón, és az első alkalommal 

megrendezett zúzos lé főző versenyen is. 



 

 

Sajnos a  törvényi változások miatt nem biztosíthattuk az öhön forgató és néptánc versenyt, 

és az augusztus 20-i rendezvényen is csak külső segítséggel lehettünk jelen. Itt szeretném 

megköszönni  Dr Fülöp Erik polgármester úrnak  és a  testületnek, hogy anyagilag 

támogatta és így 5 személy el tudta végezni a rendezvény biztosítói tanfolyamot. Így elhárult 

annak az akadálya, hogy külső segítséget kelljen igénybe venni a rendezvények 

biztosításához.  

- Az általános iskola és a városban működő alapítványi iskola és óvoda   szervezésében 

rendezett ünnepségeket 2013 évben is mi biztosítottuk 157,5 órában 41 fővel. Ilyen 

rendezvények voltak és a sportcsarnokban  megrendezésre kerülő farsangi ünnepség, 

ballagási, mikulás ünnepség  és az iskolában tartott disco.  Óvoda által megrendezett  

családi napot, a hagyományosan megrendezésre kerülő mozgás határok nélkül gyermek 

sport vetélkedőt.   

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2013 évben is a Szakközépiskola és  Gimnázium rendezvényeit 

29 polgárőrrel 148 órában biztosítottuk. Biztosítottuk a zavartalan  lebonyolítását a 

ballagási ünnepségeknek, a sport- csarnokban a szalagtűző ünnepségeknek.  

Jelen voltunk az Ipari szakközép és szakmunkásképző végzősei által szervezett 

gépfelvonulással összekötött   bolondballagáson melynek az útvonalát a rendőrséggel 

közösen végeztük.  A sportcsarnokban megrendezésre kerülő Állásbörzén is jelen voltunk. 

Meghívást kaptunk a megrendezett egészségnapra melyen a drog táskát mutathattuk be a 

fiataloknak akik nagy érdeklődést tanúsítottak.   

- A Tiszavasváriban működő labdarugó és kézilabda szakosztályok hazai mérkőzésein 41 

személy  90 órában vett részt a rend fenntartásában,  a sportpályán és a sportcsarnokban.  

2013 évben egy alkalommal szükséges volt a sportpályára rendőri segítséget kérni 

garázdálkodó szurkolók miatt. 

A mindenszentek ünnepen 23 polgárőr 143 órában teljesített szolgálatot temető előtt és 

folyamatosan ellenőrizve a benti rend fenntartását. A temető előtt   a forgalmat irányítva 

segítettük a kiérkező megemlékezők könnyebb leparkolását. A városban található többi 

temetőt is visszatérően ellenőrizzük.   

- Felkérést kaptunk a városban megrendezésre kerülő fitnesz verseny, valamit a városi 

strand fürdő területén megrendezésre kerülő éjszakai fürdőzés biztosítására. 

2013 év július 13-án az egyesület szervezésében megrendeztük első alkalommal a polgárőr 

toborzó napot a Szent Mihály téren és erre a napra szerveztünk az újonnan belépő 

polgárőröknek felkészítését és a vizsgát. Szeretnék köszönetet mondani az ifjú 

polgárőreinknek, akik aktívan részt vettek a toborzó napon, mivel  az elsősegély szakszerű 

végrehajtását ők mutatták be. 

2012 év szeptemberétől a középiskolásoknak 50 óra kötelezően előírt közösségi szolgálatot 

kell végezniük. Ennek elősegítésére és a polgárőrség megismertetése valamint a polgárőrség 

fiatalítása érdekében együttműködési megállapodást kötöttünk a Tiszavasváriban a 

Szakközépiskola Szakiskola és Kollégiummal, valamint a Tiszavasváriból más városba járó 

diákok érdekében a Hajdúnánási Kőrösi Csoma Sándor  Gimnázium, Szakközépiskola és 

Szakiskolával. A két intézményből 45 diák jelentkezett az egyesülethez.  Mind a két 

intézményben megtartottuk az első oktatásokat, melyen  nagy érdeklődéssel és aktívan 

vettek részt a fiatalok. 

2014 évben is fontos, hogy a  pályázati lehetőségeket minél jobban  kihasználjuk. 

Remélhetően lesz olyan pályázati kiírás is amelyről 2013 évben a kiírásban meghatározott 

feltételek miatt maradtunk le.  



 

 

Ez a pályázat gépkocsi vásárlásról szólt, de sajnos kissé keserű szájízzel vette tudomásul a 

vezetőség, hogy  a település létszámát 5000 Főben határozták meg így nem pályázhattunk.  

Bízom benne, hogy az elkövetkezendő időben részesülhetünk mi is egy pályázat útján 

elnyerhető új gépkocsival, hiszen a fent   felsorolt elvégzett munka azt hiszem bizonyítja, 

hogy nagy  szüksége van egy biztonságosan működő gépkocsira a nagyobb létszámú és 

területileg is nagyobb településnek.   

 

Szeretnénk megköszönni az Önkormányzatnak, a részünkre nyújtott anyagi támogatást, 

bízva abban, hogy ez az összeg pozitív irányba fog változni,  hiszen  a fent említett adatok 

jól bizonyítják a polgárőrség munkájának szükségességét.    

 

Ennyiben szerettem volna tájékoztatni az Tiszavasvári Város Önkormányzatát a 

Tiszavasvári Városi Polgárőrség 2013 évben végzett tevékenységéről. 

 

 

Tiszavasvári. 2014. 01.30. 

                                                                    Simon István                     

                          Városi Polgárőrség elnöke 


