
NAGYHALÁSZ POLGÁRŐRSÉG 

Beszámoló az egyesület 2020. évi tevékenységéről 

 

Tisztelt képviselő testület! 

 

Ismertetném Önökkel a Polgárőrség beszámolóját az elmúlt 

időszakban történt munkánkról, eredményeinkről. 

 

2020-ban 191 alkalommal láttunk el szolgálatot, összesen 2277 

órában. 

 

Fontos kiemelni, hogy a polgárőrök társadalmi munkában, anyagi 

ellenszolgáltatás nélkül, szabadidejük terhére végzik bűnmegelőző 

tevékenységüket. Fizetést nem kapunk és nem is várunk el cserébe! 

Ugyanakkor nemes gesztus az Önkormányzat részéről, az aktív 

tagoknak járó kommunális adó alóli mentesség, Tisztelettel köszönjük 

szépen! 

 

A közös rendőr-polgárőr járőrszolgálatok továbbra is eredményesen 

működnek, erre a rendőrség részéről is nagy igény mutatkozik. A 

tapasztalat azt mutatja, hogy szinte mindig ugyanaz a 15-20 ember 

jelentkezik szolgálatra, mert szerencsére mindenkinek munkahelye 

van, néhányan távolabb dolgoznak, de ha valaki egy évben csak 

egyszer tud elmenni szolgálatba, akkor azt is elfogadjuk és 

megköszönjük. Az évente szokásos Önkormányzati rendezvények, 

ünnepek és sportesemények biztosításában minden esetben jelen 

vannak polgárőreink. (Nagy-Halász Fesztivál, Szántóverseny, Rétközi 

vásár, Temető őrzés, iskolakezdésnél a gyalogátkelőhely biztosítása, 

sportrendezvények biztosítása stb.) Az egyre gyakrabban 

megrendezett futóversenyek, újabban kerékpárversenyek 

lebiztosításában is nagy létszámban számíthatok a polgárőreinkre.  

Új színfoltként említhetem, hogy a környéken egyedülállóan 3 új 

szolgálati motorkerékpárral gazdagodott egyesületünk. A tagság 

szívesen veszi igénybe a járműveket, és a lakosság is megelégedéssel 

nyugtázta ezt az újfajta járőrözési módszert.  

 

Szerencsére ritkán fordulnak elő közlekedési balesetek, de ha mégis, 

akkor a helyszínbiztosításban és a forgalomterelésben is szakszerű 

segítséget nyújtunk. 

 

 



Nagyhalász közbiztonsági helyzete jónak mondható. Kevés 

bűncselekmény történik, ritkák a lopások, még ritkábbak a 

lakásbetörések.  

 

A kovid 19 megjelenése új kihívások elé állította egyesületünket is. 

Amikor tombolt a járvány igyekeztünk mellőzni az idősebb 

polgárőrök igénybevételét, mi így próbáltuk óvni tagjainkat. 

 A gépkocsinkat sofőrrel együtt rendelkezésre bocsátottuk az 

Önkormányzat által lakosságnak juttatott védőeszközök 

kiszállításához, segítettünk a karanténban lévő családoknak a 

gyógyszerkiváltás és bevásárlás intézésében. Később, amikor már 

megkezdték a lakosok oltását, a védőoltások beadásának helyszínére 

szállítottuk azokat a főként idős személyeket, akik máshogy nem 

tudták megoldani a rendelőbe való feljutást. 

 

Az Önkormányzati támogatás és egyéb pályázati források, lehetővé 

teszik számunkra a biztonságos működést, de törődnünk kell az új 

tagok beléptetésével is. Nem mindenáron akarjuk a létszámot bővíteni, 

mert fontos, hogy csak jóravaló emberek kerüljenek be a csapatunkba.  

 

A működésünkhöz szükséges személyi és tárgyi feltételek adottak, az 

egyesület gazdálkodása, anyagi helyzete stabil, működése 

kiegyensúlyozott. Eredményeink elérésében mind anyagi, mind 

erkölcsi tekintetben fontos támaszunk volt az Önkormányzat, amelyért 

ezúton is szeretnék köszönetet mondani! 
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