Nógrád Megye Közgyűlése
Skuczi Nándor Elnök Úr !
Tisztelt Nógrád Megyei Közgyűlés
A Magyar Köztársaság Országgyűlése 2011.évi CLXV. törvénye alapján
működik a polgárőrség országosan.
A polgárőr mozgalom alakulása :
Az Országos Polgárőr Szövetség 1991. március 28-án alakult, „Önvédelmi
Szervezetek Országos Szövetsége” néven, elsősorban a kistelepülések
biztonságát veszélyeztető bűncselekmények, a közlekedési balesetek
megelőzése, gyermek- és ifjúságvédelem társadalmi feladatainak ellátása.
Alulról szerveződő mozgalom bontakozott ki, gyakorlatilag az akkori, igen
kritikusnak érezhető közbiztonsági helyzet következményeként.
A polgárőrség életében az Alapvető célkitűzés volt a bűncselekmények
megelőzése:
a)
a lakosság vagyonvédelme (lakásbetörések, gépkocsi feltörések
megelőzése),
b)
a gyermek- és ifjúságvédelem
c)
a kábítószer fogyasztás visszaszorítása,
d)
a közlekedés biztonsága érdekében végezhető tájékoztató és nevelőmunka
A polgárőr szervezetek elhatárolták magukat az erőszak, az önbíráskodás, a
másokat sértő provokatív magatartás a politikai érdekeket szolgáló
megnyilvánulások minden formájától.
Kidolgozásra került a polgárőr mozgalom koncepciója amely alapját képezte az
Országos Polgárőr Szövetség új Alapszabályának és a polgárőr szervezetek
működési szabályzatának.
A Nógrád Megyei Polgárőr Szövetség
A Nógrád Megyében lévő 6 Rendőrkapitányság területén / Salgótarján,
Balassagyarmat, Szécsény, Rétság, Pásztó, Bátonyterenye / Járási szinten
működő egyesületekből tevődik össze a polgárőrség létszáma.

A Járások választott vezetői a Járási Koordinátorok, akik a megyei szövetség
vezetésével szorosan együttműködve dolgoznak. Az elnök munkáját a vezetőség
tagjai, a Titkár és a Gazdasági Vezető segítik közvetlenül.
Ebben a szervezeti-működési struktúrában hatékony együttműködés, valamint
közvetlen kapcsolattartás alakult ki horizontálisan és vertikálisan.
Nógrád Megyében a 131 települést alapul véve a 93 bejegyzett egyesület
rendkívül magas szervezettséget, földrajzi lefedettséget tükröz. A tagozatok
figyelembe vételével 115 településen van jelen a polgárőrség.
A polgárőr igazolvánnyal rendelkezők száma 2876 fő a megyei lakosság 1,5 %a. A megyei éves szolgálatok száma ötszázezer óra ezer felett van és a
rendőrséggel közös szolgálatok mennyisége meghaladja a 3000 alkalmat és a
huszonkétezer órát.
Az egyesületek túlnyomó többségében a helyi polgármester tagja az
egyesületnek, nem egy esetben vezeti is azt. Ezen túl fontos annak
hangsúlyozása, hogy az önkormányzatok képviselő testületei is támogatják a
polgárőrséget. Köszönet érte!
A települések bűnmegelőzési koncepcióval rendelkeznek, melynek
elkészítésében a polgárőrség jelentős szerepet vállalt és folyamatban van a
megújított koncepciók kiadása az Önkormányzatok részére.
A Nógrád Megyei Rendőr -főkapitánysággal kiemelten jó kapcsolat alakult ki az
elmúlt időszakban és fő stratégiai partnerének tekinti a polgárőrséget. Közös
szolgálataink és a rendezvényeken megvalósult magas szintű együttműködés,
valamint a rendőrség szakmai útmutatása nagyban segítette a szövetséget céljai
elérésében. Köszönet érte!
Mivel a megye több települése is határos a szomszédos Szlovákiával, ezért
megtörtént a Szlovák - Magyar bűnmegelőzési célzatú kapcsolatfelvétel. Ennek
során már a balassagyarmati járás tagja lett négy szlovák település, ahol az
önkormányzatok testület által jóváhagyott Bűnmegelőzési Koncepcióval
rendelkeznek. Együttműködési megállapodás aláírása van folyamatban az
Ipolysági Önkormányzati Rendőrséggel.
A környezetvédelem terén jelentkező feladatok egy részét is felvállalja a
polgárőrség és ezzel tovább színesedett a köz javára végzett tevékenység (a
szolgálatok során kiemelt figyelmet fordítunk a környezetvédelmi megelőző
tevékenységre, illegális szemétlerakás, szemétgyűjtési akciók stb).
A polgárőr-pedagógusok bevonásával az ifjú polgárőr mozgalom kiválóan
működik. Ifjú polgárőr létszám átlagosan 157 fő, amely tény országos
kitekintésben is figyelemre méltó, azt mutatja, hogy képesek vagyunk a
fiatalokat megszólítani és számukra vonzó programokat ajánlani. A

balassagyarmati Mikszáth Szakiskolában ifjú polgárőr centrum is létrehozásra
került egy mini lőtérrel. Az oktatási intézményekkel a közös közlekedési, drog
prevenciós és bűnmegelőzési programok kidolgozása folyamatos. A legnagyobb
köszönettel tartozunk az intézményben dolgozó tanároknak elkötelezett
munkájukért.
A polgárőrök és ifjú polgárőrök oktatása a jövőben is kiemelt és lényeges
feladat. Az oktatásokat a rendőrség és a polgárőr pedagógusok segítségével
oldjuk meg.
A drog - prevenciós megelőzés céljából tizenegyedik alkalommal
figyelemfelkeltő 24 órás NON-STOP labdarúgó mérkőzést szerveztünk
Bátonyterenyén, amely most már minden évben hagyománnyá válik, a
rendőrség, tűzoltóság, büntetés végrehajtás, a NAV, ifjúság és a szlovák
önkormányzatok közös szervezésében.
Nógrád Megyei Polgárőr Szövetség együttműködése a Nógrád Megyei Rendőrfőkapitánysággal
A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság - a Polgárőrségre stratégiai partnerként
tekintve - a Nógrád Megyei Polgárőr Szövetséggel, a helyi rendőrkapitányságok
a megyében létrehozott polgárőr egyesületekkel működnek együtt a közrend és
közbiztonság megszilárdítása érdekében. A Nógrád Megyei Polgárőr
Szövetségen belül járási szervezeti egységek működnek, illetve különülnek el,
melyek területileg megegyeznek a rendőrkapitányságok illetékességi területével.
Közös tevékenység, közös és önálló szolgálatok ellátásának helyzete
A polgárőrök bevonása különösen a kiemelt rendezvények és ünnepek
alkalmával fokozottan megvalósul meg a bűnügyileg fertőzött, közbiztonságilag
alulexponált területeken.
Egymás fórumain való részvételek kölcsönösnek és rendszeresek.
Közös kiemelt célunk a fiatalok fokozott felügyelete és helyes életmódra
nevelése, illetve az időskorúak védelme.
Fontos közös célkitűzés a SZEM mozgalom kiterjesztése az egész megye
területére.
A polgárőrök képzésében, felkészítésében való közreműködés
A rendőr-főkapitányság, illetve rendőrkapitányságai folyamatosan segítséget
nyújtanak a polgárőrök felkészítése érdekében. 2018. évben Járási szinteken
polgárőr egyesületek tagjai részére speciális képzés, felkészítés megtartására
került sor jogszabály-ismeret, közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, baleset- és
bűnmegelőzési, bűnügyi témakörökben.

Az együttműködés értékelése folyamatos és rendszeres, mindkét fél nagyon
jónak értékeli a közös feladatok végrehajtását. A jövőben továbbra is
kiemelkedően fontos a kialakított kiváló együttműködés szinten tartása.
További együttműködő Szervezetek:
Nógrád Megyei Kormányhivatal
Nógrád Megye Közgyűlése
Balassagyarmati Fegyház és Börtön
Önkormányzatok,
Iskolák
Katasztrófavédelem,
Magyar Közútkezelő
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete
Vadásztársaságok
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Magyar Labdarúgó Szövetség
Egyházak
Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal:
A Katasztrófavédelmi Igazgatósággal az a 12 egyesület van szorosabb
kapcsolatban, amelyek Önkéntes Tűzoltó tevékenységet is végeznek. Azon kívül
a Cserhát Mentőkutyás Polgárőr Egyesület is besegít eltűnt személyek
keresésében és sikeres megtalálásában.
Balassagyarmati Fegyház és Börtönnel
A Börtön és Fegyházzal 13 éve tartó együttműködés keretében ifjú polgárőr
táborok, túrák szervezésében vettünk részt. A közös pályázati lehetőségeket is
próbáljuk kihasználni. Rendezvényeink alkalmával technikai eszközök
bemutatásával a 24 órás foci kék lámpás rendezvénnyel egybekötve segítik a
rendezvények színvonalának emelését. A börtön parancsnoka egyben polgárőr
is.
Nemzeti Adó és Vámhivatal Megyei Igazgatósággal
Közös tevékenység a szolgálati feladatok ellátása során valósul meg, ahol
hatósági tanúkat, valamint a határ menti forgalom ellenőrzések alkalmával
járőrtársat biztosítunk.
Magyar Labdarúgó Szövetség Megyei Igazgatósággal:

Személyes kapcsolatot tartunk és a biztonságra veszélyt jelentő mérkőzésekre
polgárőröket biztosítunk. Az elmúlt évben két egyesület is kapott anyagi
támogatást, illetve a megyei igazgató a 24 órás focigálára évek óta biztosítja a
labdákat.
Magyar Közút Zrt. Nógrád Megyei Igazgatósággal
Az együttműködési megállapodás szerint jelezzük a hiányzó jelzőtáblákat,
úthibákat a kapcsolattartó személyeken keresztül.
Megyei Közgyűlés Önkormányzatával, valamint az Önkormányzatokkal a
kapcsolat jól működik több mint hatvanöt polgárőr polgármesterünk van.
Országos Vízügyi Főigazgatósággal
Az Ipoly folyó árterületei és gátjai felügyelete jelzésadás problémák esetén.
Kérésnek megfelelően kiemelt figyelem az veszélyesebb területeken az ifjú
polgárőrök bevonásával.
Egyházzal
Az ifjú polgárőrök szabadidő hasznos eltöltésére több településen segít az
egyház a polgárőr Atyák segítségével. Kiemelten Nógrádmegyer, Nagylóc,
Hollókő, Héhalom településeken az ifjú polgárőrök nevelése kapcsán. 2018.
májusában sikeres megyei ifjú polgárőr napot szerveztünk a Mikszáth
Szakiskola udvarán és az ifjú polgárőr bázison.
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Igazgatósággal
Karitatív tevékenységek és továbbképzések, gyakorlati oktatások alkalmával
tartjuk a kapcsolatot. A megyei polgárőr napokon a katasztrófavédelemmel
közös bemutatókon az elsősegély nyújtás alkalmazását közösen mutatjuk be
gyakorlatban egy imitált baleseti helyszínen.
Iskolákkal:
Az Ifjú Polgárőr tevékenység vezetésével javarész a polgárőr pedagógusok
foglalkoznak és szervezik a közös szolgálatok ellátását. A Mikszáth
Szakiskolában ifjú polgárőr tagozat magas szinten működik. A 2018-es évben
már az egyház is segíti az ifjú polgárőrök nevelését, a hasznos szabadidő
eltöltését.
Az ifjú polgárőrök képzései a különböző foglalkozások oktatások nagy számban
valósultak meg.

Kisebbségi Önkormányzatokkal
Egy hármas együttműködés keretében működünk együtt a kisebbségi polgárőr
tagokon és a Nógrád Megyei RFK-n keresztül . A közös tevékenységet éves
szinten értékeljük.
Nógrád Megyei Védelmi Bizottságban
meghívottként vesz részt a munkában.

a

Megyei

Szövetség

állandó

Összefoglalva az elmondottakat a Nógrád Megyei Polgárőr Szövetség és a helyi
polgárőr egyesületek nagyon széleskörű együttműködést valósítanak meg,
melynek fő célkitűzései a közös kapcsolódási pontok megtalálása a
közbiztonság, tágabban pedig a minél magasabb biztonság, mint egy társadalmi
termék megteremtése érdekében.
Köszönöm szépen valamennyi együttműködő partnerünknek az elmúlt
időszakban nyújtott támogatását !
Nógrád megye polgárőrei nevében pedig tájékoztatok minden megyei lakost,
hogy - a korábbi évekhez hasonlóan - 2019.évben is számíthatnak a polgárőrök
lakosságbarát közvetlen munkájára és szolgálatára.

Tisztelettel:

Vass Miklós

