
Nagycenki Önkéntes Polgárőr Egyesület 

Beszámoló az egyesület 2017. évi szolgálati tapasztalatairól. 

A polgárőr egyesület a 2017 évi feladatait a 

2011. évi CLXV. törvény a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 

törvény felhatalmazásai, valamint az Országos Polgárőr Szövetség útmutatásai alapján 

végeztük.  

AZ ALAPSZABÁLY SZERINTI CÉLOK, FELADATOK 

  

A 1999-ben alapított Nagycenki Polgárőr Egyesület célja: 

- a bűncselekmények megelőzése, 

- a bűnalkalmak korlátozása, 

- a vagyonvédelem javítása, 

- a bűnelkövetést segítő körülmények feltárása, 

- a lakosság biztonságérzetének növelése, a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. 

 

Elmondhatjuk, hogy az egyesület immár 18.-éve önkéntes tevékenységével hozzájárul a 

közrend, közbiztonság szilárdításához, segítettük a községi rendezvények eredményes 

végrehajtását. Erőnktől és lehetőségeinktől függően résztvettünk, biztosítottuk a községi 

rendezvények lebonyolítását, igyekeztünk védeni a lakosok biztonságát. Ezen feladatok 

végrehajtása során szoros kapcsolatra törekedtünk az Önkormányzattal, a Rendőrséggel 

valamint a civil szervezetekkel. A hangsújt a megelőző munkára helyeztük. 

A jelenlegi létszám: 13 fő, az alapító tagok közül négy fő jelenleg is tevékenykedik. Az elmúlt 

év során egy fő kilépett, négy fő jelezte belépési szándékát,ők rendszeresen láttak el szolgálati 

feladatokat,időközben kettő fő visszavonta ,egyéb okok miatt. A 2017-re tervezett szervezeti 

megújítást nem sikerült végrehajtani.  

Elsősorban feladatainkat járőrszolgálattal, figyelőszolgálattal és jelzőőri tevékenységgel 

valósítjuk meg,ez azt jelenti,hogy heti rendszerességgel végigjárjuk a falu útjait, a 

külterületeket,gépkocsival,gyalog vagy kerékpárral és meghatározott helyeken figyelési 

feladatot végzünk. 2015-ig a tagok saját gépkocsival járőröztünk, 2015 novemberben 

pályázati úton nyertünk egy Suzuki Vitara terepjárót azóta többségében ezen járművel 

végezzük a munkát. 

Részt vettünk a helyi Önkormányzat és civil szervezetek rendezvényeinek biztosításában,mint 

az európa futás, drogmentes futás biztosításában nyári idegenforgalom, migránsok 

útvonalainak figyelésében.  A szüreti napok minden évben kiemelt feladatot jelentenek. Az 

elmúlt évben három gépkocsival és 17 fővel vettünk részt az útvonal biztosításában. Október 

vége november eleje temető környékének figyelésére, decemberben ünnepek előtti készülődés 

biztosítására koncentráltunk. Kaptunk felkérést esküvő és temetés biztosítására is. Részt 

vettünk  májusban Sopronkövezsden, augusztusban Csornán rendezett polgárőr napon. 

2017-en részt vettünk Győrben kettő fővel egy napos felkészítés után gépjárművel az Ifjúsági 

Olimpiai Fesztivál biztosításában. Heti rendszerességgel ellenőriztük az iskola környékét, 

fokozottan az iskolakezdés időszakában.  



Bekapcsolódtunk a honvédelmi nevelésbe, általános iskolásoknak légpuskalövészet keretében 

oktatást tartottunk. Részt vettünk jelzőőri tevékenységgel a viharkár elhárításában. 

Az elmúlt évben 14 alkalommal vettünk részt 3-4 fővel focimérkőzés biztosításában, a 

rendkívüli eseményeket sikerült megelőzni. Egy esetben azonban a játékvezetői stábot úgy 

kellett kimenekíteni a felhergelt nézők közül. 

Az előző  években közel azonos mennyiségű jogellenes cselekmény fordult elő , a bűnügyi 

fertőzöttség nem romlott.  

A lakósságtól az elmúlt évben az előző évekhez viszonyítva több jelzést kaptunk/ 18 alkalom/ 

idegenekről, nemkívánatos jelenségekről, melyeket erőnkhöz mérten megvizsgáltunk, szükség 

esetén továbbítottuk az illetékes szervek felé. Néhány esetben az elkövetőket sikerült 

azonosítani 

Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy kapjunk megfelelő információt 

A Soproni Rendőrkapitánysággal a  KMB-el a kapcsolatunk jó és szoros az együttműködés!8 

alkalommal kaptunk felkérést különféle biztosítási , ellenőrzési feladat végrehajtására. 

Rendőrséggel közös szolgálatra elsősorban rendezvények biztosításakor került sor. 

Kimutatás  a végrehajtott járőrözésről 

Jan.                    15 nap     16            szolgálat  

Febr.                  13            16            2 bej. házalókra  

Márc.                 14            16             koszorúzás,4 bej kivizsgálás           

Április               18             24            gyermekeket zaklatóra bej. 

Május                16             20            3 bejentés, esküvő bizt.migráns figyelés 

Június                18             23                

Július                 15             18           ifjúsági olimpia biztosítás Győr . 

Augusztus         21             31            4 bejelentés. kivizsgálás viharkár bizt, 4fő 15 óra  

Szeptember       18             21            szüreti napok biztosítása 17 fővel,iskola környékének   

                                                           figyelése 

Október             13             16            temető és környék figyelése 

November         14             16            temető és környékének fokozott figyelése.                  

December          17            18            adventi vásár karácsony előtti fokozott jelenlét         

Összesen                          235  szolgálat   1077 óra  

Heti   3-4 járőr , 1-3 fős 

A szolgálatok 2/3-át 14- 23 óra közti időben teljesítettük. Az ellenőrzések 40 %-a az 

elvárásoknak megfelelően a külterületre irányult. Kevés a délelőtti ill. a hajnali járőrözés, 

mert tagjaink dolgoznak, így szabadidőben vesznek rész a feladatokban. A megtett kilométer 

2016-ban 4500 km volt, 2017-ben 2700 km. 



 

A rendszám felismerő rendszer egy alkalommal volt telepítve. jogsértést nem észleltünk. 

Egyes rendezvények biztosításában a tagság komoly helytállásról tett tanúbizonyságot. 

Úgy gondolom a kitűzött célt sikerült megvalósítanunk, a kis létszám ellenére tartalmas 

munkát végeztünk! Részt vettünk a település rendezvényeinek biztosítási feladataiban, 

természetesen a Rendőrséggel együttműködve.                         

Az elnökség véleménye az, hogy egy nehéz problémákkal telített évet zártunk. Mindettől 

függetlenül úgy érezzük, hogy a község biztonságáért hasznosan tevékenykedtünk.  

Célkitűzések, további feladatok: 

A helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés  

érdekében: 

- közterületi szolgálat 

- figyelőszolgálat 

- közúti baleset helyszínén, óvoda, általános iskola közelében, erőtől függően jelzőőri 

tevékenység 

- a lakósság és az önkormányzat közötti kapcsolat erősítése, a polgárok és javaik 

védelme 

- rendezvények helyszínének biztosítása 

- lakossági tájékoztatás, figyelemfelkeltés 

- ez egyesület létszámának bővítése, reszortfelelősök újragondolása, belső szervezeti 

keret megújítása. Felmerült egy határrendész szakcsoport megalakításának igénye,az 

átalakítás lehetőségét átgondoljuk. 

- ez évben egy fő jelezte belépési szándékát. 

Ezúton is köszönjük az Önkormányzatnak és a Képviselő-testületnek az anyagi támogatást, 

mellyel biztosítják az egyesületünk működését. 

Országos szinten a polgárőrség megítélése pozitív, önkéntes tevékenységével hozzájárul a 

közbiztonság javításához. 

Nagycenk 2018.03.16. 

Tisztelettel: 

Bán Ernő 

 


