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                                                            BESZÁMOLÓ 

 

 

Az egyesület szervezeti élete: 

 

Egyesületünk az idei évben 25fő helyett sajnos 21fővel tevékenykedik, járőrözik tovább  a kis 

városunkban. 

Ez évben is voltak még távozok, kilépők kik elköltöztek és kik munkahelyi el foglaltág miatt 

nem tudnak tovább tevékenykedni. 

Idei évben egy fő jelentkező volt kit a közgyűlés  egyhangúlag beválasztott. 

 

Taggyűlést 1 alkalommal tartottunk, amely határozatképes volt. 

 

 

Értékelés: /2021.09.30-ig/ 

 

A 2020-év-ben a Covid járvány minket polgárőrséget is új feladatok elé állított. A tavalyi 

évben vásárolt hangos bemondóval jártuk a város utcáit  és hívtuk fel a lakosság figyelmét az 

önkormányzat segítségével. A polgárőrség berkein belül is próbáltuk óvni az időseket kik nem 

adhattak szolgálatot, az igy maradt társak mindent meg tettek azért, hogy maximálisan helyt 

tudjunk állni és hely is álltak. 

Az idei évben eddig 1857 órát töltöttünk szolgálatban, ami hozzávetőlegesen havi 206 órát 

jelent. 

 Polgárőreink a megfelelő anyagi és technikai támogatásnak köszönhetően szinte a hét minden 

napján, minden napszakban jelen voltak az utcákon. A vírus miatt szorgalmaztuk a város 

területén a délelőtti, nappali órákban történő járőrözést. Amikor csak tudtuk próbáltuk a 

rendőrség munkáját segíteni. 

  

A 2021–as  évben  a korábbiakhoz képest a vírus helyzet miatt kevesebb felkérés érkezett 

rendezvény biztosítására, ami az óra számba is emiatt vissza esést mutat kb 400órával 

kevesebb többi évekhez képest, de a felkért rendezvényekre minden esetben eleget tettünk. A  

vissza jelzések  alapján meg voltak elégedve a munkánkkal. Remélhetőleg ezzel 

hozzájárultunk az önkormányzat és a civil szervezetek kiadásainak csökkentéséhez. 

 

Az állomány a feladatát alapvetően jól látja el. 

 

Anyagi helyzetünk a feladatok jó szintű ellátásához megfelelő. Az idei évben szeretnénk 

természetesen Polgármester Úr és az Önök segítségével a szolgálati autónkat nagyobbra 

cserélni Dacia Daster hogy a külterületi járőrözést jobban és eredményesebben tudjuk el látni. 

A fő támogatónk idén is az önkormányzat, aminek ezúton is szeretnénk köszönetet mondani. 



 

 

 

 

 

Együttműködünk: 

 

• Önkormányzattal 

• Körzeti Általános Iskolával 

• Rendőrséggel 

• Erdészettel 

• Gyermekjóléti szolgálattal 

• Helyi civil szervezetekkel 

• Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetséggel 

• Országos Polgárőr Szövetséggel 

 

   Az együttműködés valamennyi szervvel jó, esetenként kiváló. 

 

Feladataink. 

 

• Bűncselekmények megelőzése, bűnalkalmak korlátozása 

• Iskolák környékének biztosítása, gyalogátkelőhelyek a gyerekek áthaladásának 

segítése. 

• Vagyonvédelem 

• A bűnelkövetést feltáró körülmények feltárása, információ átadás illetékes szerveknek 

• Közbiztonság erősítése, a lakosság biztonságérzetének növelése 

• Drogmegelőzés, ifjúságvédelem 

• Közrend, közbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, katasztrófavédelmi feladatok, 

elsősegély 

• Környezetvédelem, illegális hulladéklerakások megakadályozása 

• Önkormányzat, rendőrség társadalmi támogatásának fokozása, együttműködési 

készség erősítése 

• Előzetes felkérésre rendezvénybiztosítás 

 

 

 

Célok, kitűzött feladatok: 

 

 

• Környezetvédelem, illegális hulladéklerakások fokozott ellenőrzése 

• További képzések 

• Ifjúságvédelmi feladatok, fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények 

megakadályozása. 

• Drogmegelőzési, közlekedésbiztonsági előadások tartása, szervezés 

• Az együttműködésben vállalt feladatok maradéktalan végrehajtása 

 

 

  

 



Szeretnénk továbbra is a lakosság bizalmát élvezni. 

Nagyobb figyelmet szeretnénk fordítani a fiatalok bűnmegelőzésére a rendőrség munkájának 

segítése és a városi rendezvények segítése, biztosítása. 

 

 

Tapasztalatok 

 
Az eddigi munkánk során nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk a lakosságtól. 

 

 

  Szeretnénk meg köszönni a Polgármester Úrnak a Képviselőtestületnek ez évben biztosított 

anyagi támogatást. 

Továbbra is igyekszünk hatékonyan, jól és szakszerűen végrehajtani a feladatainkat. 

 

 
Jánossomorja, 2021.10.07. 

                                                                                     Tisztelettel: 

 

                                                                                                       Németh László 

                                                                                                                elnök    


