1

VÁROSI POLGÁRŐR EGYESÜLET
5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1.
Tel.: 06-30/621-0879
E-mail: ujszasz.polgarorseg@gmail.com

Beszámoló
a Városi Polgárőr Egyesület 2016. évi tevékenységéről
Tisztelt Képviselő-testület!
Az újszászi Városi Polgárőr Egyesület bemutatása
A Városi Polgárőr Egyesület 1998. március 26-án alakult. Feladata az emberi és állampolgári
jogok védelme. A Városi Polgárőr Egyesület az eltelt tizennyolc év alatt helyi, megyei és
országos kitüntetésekkel is elismert kiemelkedő munkát végzett. Az egyesület tagjai minden
éjszaka kétfős csoportokban rendszeres járőrszolgálatot látnak el. Felkérésre különböző
akciókban együttműködnek a Rendőrséggel. Az iskolák környéki gyalogátkelő-helyeken
rendszeres forgalomirányítást végeznek. Valamennyi városi kulturális és sportrendezvényen
jelen vannak. Forgalomirányítási, forgalom elterelési, terület lezárási, vagyonőrzési és
tájékoztatási feladatokat látnak el.
Az újszászi Városi Polgárőr Egyesület 2016. évi tevékenysége Az egyesület kiemelt feladata
volt 2016-ban a bűnmegelőzéssel kapcsolatos tennivalók ellátása. Ennek érdekében minden
nap az éjszakai órákban járőreink 2-3 fős csoportokban személygépkocsival közlekedve járták
a város utcáit. 2016-ben az éjszakai járőrözésben saját gépkocsival 2860 órát, az egyesületi
gépkocsival 5400 órát töltöttünk.
Polgárőreink többsége 80-120 órát volt szolgálatban. Az éjszakai szolgálatokon kívül számos
egyéb feladatnak is eleget tettünk. A rendkívüli országhatárhelyzetre való tekintettel a
rendőrjárőrökkel együttműködve 500 órát töltöttünk el éjszakai illetve nappali szolgálatban. A
különböző akciócsoportjaink 800 órát teljesítettek kiemelt feladatok ellátásában. Feladataink
közé tartozott rendezvények biztosítása 280 órában, piac felügyelet 60 órában. Rendszeresen
biztosítottuk a városi sportrendezvényeket.
Szeptember hónapban az oktatási és gyermekintézmények előtt, valamint a forgalmas és
balesetveszélyt jelentő tíz gyalogátkelőhelyeknél reggel 7-től 8-ig tartottunk ügyeletet. A
teljesített idő 200 óra, amit 12 polgárőr látott el. Szeptember hónapban a „Újszász Város
Napja” egész napos rendezvényen közel 20 fő felnőtt és 15 fő ifjúpolgárőr teljesített önkéntes
szolgálatot mellyel nagyban hozzájárult az egész napos rendezvény sikeres lebonyolításához.
Egyházi rendezvények biztosításában is részt vettünk. Halottak napján négynapos nappali
szolgálatot láttunk el, napi 10 órában. Feladataink közé tartozott napi rendszerességgel a
Zagyvaparti Idősek Otthona és a Kastély Otthon környezetének felügyelete is.
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2016. évben az Önkormányzati támogatás mellé törekedtünk arra, hogy az Országos
Polgárőr Szövetség és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgárőr Szövetség támogatási
lehetőségeit is nagy számban ki tudjuk használni. Ennek eredményeként közel 300.000-Ft
értékben sikerült új láthatósági mellényt beszereznünk valamint 2db új kerékpárt sikerült
elnyernünk 140.000-Ft értékben a Megyei Koordinátor név szerint Jámbor Sándor úr hathatós
segítségével. Egyesületünk sikeresen vett részt az egyik legnagyobb Magyarországi
gumigyártó vállalat (Hankook) által kiírt pályázaton és a jelenlegi gépjárműre 4 db új
gumiköppenyt nyertünk közel 80.000.-Ft értékben.
Személyes jelenlétünkkel számos kétes, veszélyes helyzetet el tudtunk hárítani, vagyont és
személyt megvédeni.

Együttműködés
A Városi Polgárőr Egyesület folyamatosan együttműködik a helyi önkormányzattal.
Együttműködési megállapodást kötött a helyi postával. Folyamatos az együttműködés a helyi
rendőrőrs munkatársaival is. Az együttműködés kiterjed a járőrözésre, információcserére,
intézkedésben való közreműködésre.
A húsz egyesületet tömörítő Városi Civil Fórum keretében egyesületünk együttműködik
Újszász civil szervezeteivel, és a kölcsönös együttműködés alapján segíti tevékenységüket.
Egyesületünk önkéntesei szívesen és nagy létszámban vesznek részt a városban zajló
eseményeken. (Majális, gyermeknap, gyermektábor, Hungarian Open, labdarúgó események,
motoros találkozó, horgász verseny, Újszász Város Napja.)
2016-ban Egyesületünk 20 fő ifjú polgárőrrel bővült köszönhetően a helyben működő
rendészeti képzésnek a helyi gimnáziumban, illetve a törekvésnek mely szerint ezen a
területen is fontos a fiatalabb generáció „kinevelése”. Egyesületünk lehetőséget biztosít az
érettségire készülő gyerekek számára a kötelezően elvégzendő 50 órás „Önkéntes Közérdekű
Tevékenység” hasznos teljesítésére.
A Városi Polgárőr Egyesület célja a közbiztonság és a közrend fenntartásában részt venni
kívánó, a környezetük biztonságáért felelősséget érző állampolgárok számára a polgárőrség
szervezeti rendjében hatékony cselekvési lehetőség biztosítása, a közbiztonság
megszilárdításában fontos szerepet betöltő polgárőrszervezet törvényes, szakszerű és célszerű
működésnek elősegítése. Ennek érdekében a helyi média adta megjelenési lehetőséget
kihasználva minden hónapban felhívást tudtunk közzétenni az egyesületi tagságunk
megerősítésére. Örömmel tölt el, hogy a felhívásunk hatására 6 fővel bővültünk.

A Városi Polgárőr Egyesület 2017. évi tervei
A közterületi bűnözés megelőzésével kapcsolatosan tervezett tevékenységeink:
Rendszeres járőrszolgálat, megfigyelés.
Az egyesület tagjai az év minden napján éjszakai járőrszolgálatot látnak el a település teljes
területén. (Ebbe beletartozik a rendőrséggel végzett szolgálat.) Betakarítási időszakban
alkalmanként külterületi járőrözést is végzünk. Gépjárműves és gyalogos járőrszolgálatunk
teljesítése során olyan helyekre is eljutunk, ahová más ellenőrzés ritkábban vagy egyáltalán
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nem jut el: tanyavilág, periférikus településrészek, roma telepek. Cél a mezőgazdasági
lopások, fa kivágások és falopások megelőzése. A járőrök 2-3 fős csoportban járják a várost a
hajnali órákig saját és egyesületi gépkocsival.
Igyekeznek minden gyanús jelre vagy mozgásra odafigyelni. Az éjszakai járőrözés feltételeit
éjjellátóval szeretnénk javítani. Egyes objektumok, üzletek, üzletek, raktárak, intézmények
biztonsági berendezéseit ellenőrizve írásban közöljük észrevételeinket a tulajdonosokkal. A
szolgálat időpontja változó, ezáltal kiszámíthatatlan. Ezért a megelőzés, rajtaütés hatékonyan
történhet. Külön figyelmet fordítunk a közterületekre. Szeptember hónapban nyolc helyen, 20
polgárőr bevonásával az oktatási és gyermekintézmények előtt, valamint a forgalmas és
balesetveszélyt jelentő gyalogátkelőhelyeknél tartunk ügyeletet.
Forgalomirányítással, területlezárással, rendfenntartással segítjük a városi sport és kulturális
rendezvények szervezését.
A Polgárőr Egyesület nagyon hasznos és fontos tevékenységet végez! Ha megelőző
tevékenységükkel, beavatkozásukkal javul a közbiztonság a város élete és lakosainak
közérzete, biztonság érzete, lakóhelyéhez ragaszkodása jobb lesz. Tevékenységük
számszerűsíthető is. A bűnesetek csökkenése, az eltulajdonított, a megrongált tárgyak és
eszközök számának és értékének csökkenése jelentős haszonnal jár a lakosság, a társadalom
számára.
Az országos illetve megyei polgárőr szövetség támogatásával 2017-ben szeretnénk elérni az
egyesület használatában lévő járőrautó lecserélését, mivel műszaki állapota miatt alkalmatlan
a tervezett külterületi járőrözésre.
Tisztelettel szeretném megköszönni egyesületünk nevében, Újszász Város Önkormányzatának
és a képviselő testületnek a 2016. évben nyújtott és a 2017. évben kapott anyagi támogatást.
A tagok további toborzása elengedhetetlen feladat az idei évben is.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a beszámolómat.
Újszász, 2017. április 6.
Tisztelettel:

/: Konka Csaba :/
elnök

