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A 2020-as év teljesen másképpen alakult, mint a vezetőség tervezte. A vírus miatt kiadott 
rendelkezések megváltoztatták a polgárőr szolgálatokat. A 65 év feletti polgárőrök tavasszal 
és a nyár elején nem adtak szolgálatot. A szolgálatok alatt a polgárőrök is a rendelkezések 
végrehajtásának betartását ellenőrizték. A tavasz folyamán a polgárőr szolgálatijárműre 
szerelt hangszórón keresztül is felhívtuk a lakosság figyelmét a vírus veszélyre és a 
rendelkezések betartására. A lakosság jelentős része megköszönte a jelenlétünket és sokan 
maszkokkal támogatták a szolgálataink biztosítását. A védőeszközök beszerzése a lakosság 
mellett eleinte a saját beszerzésre korlátozódott, majd az Önkormányzattól illetve 
megérkeztek az Országos Polgárőr Szövetség támogatásai is. 
A szolgálatok jelentős részét teljesítettük a rendőrséggel közösen, ez leginkább a karanténban 
lévő emberek ellenőrzéséből állt, hiszen ekkor még a technikai lehetőség csak részben állt 
rendelkezésre. A rendőr-polgárőr párosok szolgálatai alatt nagy jelentősége volt a szarvasi 
polgárőrök helyismeretének, mert sokszor vidéki rendőr kollégákkal voltak szolgálatban. 
A 2020-as év a létszámunkat is jelentősen érintette. Két fő, akik egyébként jelentős szolgálati 
órákat teljesítettek, munka miatt vidékre illetve külföldre mentek dolgozni, sajnálatosan 
egészségügyi problémák is sújtották a polgárőr tagságunkat. 
A szolgálati módjaink 3 fő motoros polgárőr tevékenységével bővültek. 

Az egyesület létszámának alakulása: 
 
2020-ban 32 fő rendes és két tiszteletbeli tagja volt az egyesületnek, 25 polgárőr adott 
szolgálatot, 7 fő közösségi szolgálatot adott. 
 

Szolgálatok összesítése: 

Polgárőrök által végzett összes szolgálati idő: 3510 óra.  
Az egyéni teljesítményeket elemezve a következő értékelést tehetjük: 
 

TOP 10 
Óra szerint 

 
 

 
Órák szerinti teljesítmény 

1. Novodomszky Pál 682 
2. Filip András              280 
3. Zvara Pál  268 
4. Tusjak Tamás                    247 
5. Hajdú Gábor 240 
6. Karas József 235 
7. Kovács György 214 
8. Krizsán Tibor 179 
9. Kovács Bence 154 
10. Dolozin János 153 
  
 2652 

 
A szolgálatok típusa 2020-ban: 
 

1. Megelőző járőrözés 
2. Iskolai rendezvények biztosítása 
3. Lakossági kérések teljesítése 
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4. Városi rendezvények biztosítása 
5. Sportrendezvények biztosítása 
6. Rendőrséggel közös szolgálatok: 

 Közös járőrözés 
 Forgalom biztosítása 
 Városi és iskolai rendezvények biztosítása 
 Hatósági tanúskodás 
 Bűn és baleset-megelőzési munka 

 Közlekedési-, közrendvédelmi-, bűnügyi akció, 
fokozott ellenőrzésben való részvétel                   

1. Megelőző járőrözés:  
 
A megelőző járőrözés során a polgárőrök feladata a város bel- és külterületének ellenőrzése 
volt. A húsvéti és karácsonyi ünnepeket megelőző időszakban eredményes megelőző 
járőrözést folytattunk a bevásárlóközpontok és a piac környékén, még is a legjelentősebb a 
Halottak Napi szolgálatok voltak, mert egyszerre akár több száz ember is mozgott a temetők 
környékén. 

                                       
A megelőző járőrözés jelentős részét külterületen folytattuk az elvárásoknak megfelelően. 
Halottak napja környékén temetői járőrözést folytattunk. 
 

 
 

2.   Iskolai rendezvények biztosítása: 
Általános iskolai rendezvények, szalagavatók rendezése alkalmával kérték segítségünket. A 
rendőrséggel közösen biztosítottuk a ballagásokat, és a tanévnyitókat. 
 
3. Lakossági kérések teljesítése: 
2020-ban 5 estben visszatérő ellenőrzéseket folytattunk lakodalom vagy temetések idején a 
családi házak környékén. 
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4.  Városi rendezvények biztosítása: 
A városban megrendezésre kerülő rendezvényeket eseménymentesen biztosítottuk 
                                                                 
Legtöbb alkalommal 34 Víziszínpad rendezvényeit biztosítottuk. 
 

 
                         
Ezen kívül biztosítottuk: Ballagások, Aratónap, Vitaminnapok, szalagavatók, valamennyi 
nemzeti ünnep biztosítása, Magyarok kenyere, Szarvas Város Napja                                    

 
5.  Sportrendezvény biztosítása: 
Labdarugó mérkőzést 15 alkalommal, kézilabda mérkőzést 11 alkalommal biztosítottuk.  
Ott voltak a polgárőrök a Kenumaratonnál, Körös-körül Futóversenynél és az Ünnepi 
Duatlonnál. 

 
                                             
7.  A rendőrséggel közös vagy közösen szervezet szolgálatok összesítése: 
A rendőrséggel közösen 2020-ban 899 órát teljesítettünk. 
 
Közös járőrözés:  
Jellemző szolgálatok:  
 Az országos közbiztonság javítására, központilag kezdeményezett közös szolgálatok 
eredményesek voltak, ez 2020-ban jóval kevesebb volt. 
 
Forgalomirányítás, zárás: 
Városi rendezvények estén végeztük ezt a tevékenységet, de baleset miatt is irányítottuk a 
forgalmat. Több napon keresztül segítettük a reggeli közúti átkelést az iskola kezdés idején. 
 
Hatósági tanúskodás: Öngyilkosságnál kellett hatósági tanúskodni. 
 
Városi és iskolai rendezvények biztosítása: 
Közösen biztosítottuk:  
            - Iskolai ballagásokat, tanévnyitókat, 
            - Városi rendezvényeket, ünnepségeket,  
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            - Egyéb szervezeti rendezvények                        
A rendőrség képviselőjével a havi polgárőr találkozón /amikor lehetett / megbeszéltük a múlt 
havi eseményeket, problémákat és az aktuális havi várható feladatokat. 
 
2020-as jelzésünk, intézkedésünk: 
 
Polgárőreink igyekeztek használható jelzéseket adni a rendőrség részére. Jelzésadások 
kiterjedtek a szolgálaton kívüli időszakra is. 
 
Néhány példa a jelzésadásra: 
 - Az esti órákban több esetben kérték a kamerások, hogy gyanús dolgot látnak ellenőrizzük a 
helyszínt. 
- 1 esetben jelzést adtunk kidőlt távközlésioszlopról 
- Ittas személyhez rendőrt hívtunk 
- 2 esetben mentettünk elakadt autókat 
- 8 alkalommal szállítottunk oda-vissza egyetemistákat Orosházára vagy Békéscsabára, akik  
  segítettek a pedagógusok vírus elleni tesztelésében 
- 1 alkalommal este 22 órakkor hazaszállítottunk Orosházára egy sajnálatosan a szarvasi  
  buszállomáson ragadt személyt 
- Riasztók működése miatt / Szarvason, Békésszentandráson /több esetben értesítettük a   

rendőrség ügyeletét vagy a tulajdonost /.  
- Elhagyott személygépjárművekről adtunk jelzést 7 alkalommal, 
- Több esetbe tűzgyújtás miatt figyelmeztettük a tulajdonosokat, ha ez lehetséges volt, illetve 

értesítettük az illetékes hatóságot. 
- Több esetben figyelmeztettünk a közterületen tiltott időben való tartózkodásra. 
 
Beszámoló az egyéb egyesületi tevékenységről: 
 
2020. augusztus 29-én került megrendezésre Mezőberényben a ”XVI. Polgárőr 
Közlekedésbiztonsági Verseny” megyei döntője. A versenyzők KRESZ elméleti és vezetési 
gyakorlatból mutathatták meg tudásukat. 
 
A megyei döntő végeredménye: 
A Szarvasi Rendőrkapitányság területéről indult egyéni versenyzőink szépen szerepeltek. 
Egyéni összetett verseny: 
1. Pljesovszki János - Szarvas 
Csapatban: 
1. Szarvasi Kapitányság polgárőr csapata lett. / Pljesovszki János, Tusjak Tamás –Szarvas 
Bere István – Ecsegfalva / 
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Polgárőreink több országos, megyei és városi kitüntetésben részesültek 2020-ban: 
 
2020. július 25-én a BékésMegyei Polgárőrök Szövetségének rendezvényén 
Filip Andrást az Országos Polgárőrszövetség elnöke Dr. Túrós András a polgárőr 
mozgalomban végzett tevékenysége elimeréseként a "Polgárőr Érdemkereszt" ezüst fokozata 
kitüntetésben részesítette. 
Novodomszky Pálnak Dr. Polyák Zsolt r. dandártábornok, rendőrfőkapitány Hollóházi 
porcelán emléktárgyat adományozott. 
 

                                                                

 
 
Az augusztus 20-i városi ünnepség keretében a Szarvasi Polgárőr Egyeület két tagját, Hajdú 
Gábort és Novodomszky Pált " Védelműnkért" díj kitüntetésbe részesítette Szarvas Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete. 
 
Országosan két egyesület 150 ezer forintos elismerésben részesült a kiemelkedő munkáért, 
amelyet a labdarúgó mérkőzések biztosításában tanúsítottak: 
Szarvasi Polgárőr Egyesület és a Zalaegerszegi Polgárőr Egyesület. 
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Polgárőr barátkozás: 
Barátságest!  
Vendégül láttuk a Békésszentandráson nyaraló Monori Ifjú polgárőröket és kísérőiket. Kis 
csoportokban szolgálatot láttak el a szarvasi polgárőr szolgálattokkal. A barátkozást egy 
vacsorával zártuk: 

 
 
Rendőrségen kívül, Szarvas Város Képviselő-testületével, Békésszentandrás 
Önkormányzatával, Halásztelki Üdülő Horgászegyesülettel van megállapodásunk.  
 
Babák Mihály polgármester úrtól vírus elleni egyéni védőfelszereléseket vettünk át: 

 

 
 
 

Legjelentősebb támogatóink: 
Szarvas Város Önkormányzata, OPSZ, Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata, Galli-
Coop Zrt.,  PIONEER HI-Bred Zrt., Halásztelki üdülő Horgász Egyesület, Szarvasi Medicago 
Kft., Szarvas Fisch Kft., Goldfood Kft., MOROKO Farm Kft., FLR-IMEX Kft.  
 
Az egyesület pénzügyi helyzete: 
Részletesen a mellékelt egyszerűsített beszámoló tartalmazza.  
2020-ban jelenős összeget kellett fordítanunk a gépjárműveink szervizelésére, 8-10 évesek a 
Daciák.  
Pénzügyi helyzetünk stabil 
 
Az egyesület technikai ellátottsága:  
 
Saját és az Önkormányzattól kapott irodabútorok 
2db Dacia gépkocsi / tulajdonos: Szavas Város Önkormányzata / 
1 db Skoda gépkocsi / tulajdonos: Rendőrség / 
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2 db gépjárműre szerelt nagy értékű keresőlámpa 
1 db gépkocsira szerelhető ledfény 
2 db Gépkocsira szerelhető fényhíd 
3 db Kézi keresőlámpa 
1 db hőkamera 
2db éjjel-látó készülék  
1 db laptop 
1 db projektor 
1 db páramentesítő 
5 db URH rádió-adóvevő készülék 
1 db fénymásoló / szkennelő-nyomtató is / 
3 db mobil telefon 
1 db fényképezőgép 
1 db gépjármű kamera 
1 db JVC videó kamera 
1 db GPS készülék 
3 db sátor pavilon 
2 db sörasztal 
4 db sörpad 
1 db mágnes tábla 
2 db elektromos kerékpár 
2 db kerékpár      
2 db elektromos robogó 
1 db gépjárműre szerelt hangosbeszélő rendszer 
1 db gigafon 
 
A Szarvasi Polgárőr Egyesület tagsága megköszön minden támogatást, melyet az Egyesület 
eredményes működéséhez kapott 2020-ban. 
 
 
                                                        
Vezetőség  
                                                                                                      


