
 

Beszámoló 
Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület 

 

2013.évben végzett tevékenységéről 
 

 

 

Felsőzsolcai Képviselő 

Testület  részére 

 

 

Tisztelt Képviselő Testület ! 

 

 

Mielőtt a 2013 évi munkákról számot adnék engedjétek meg,hogy  

tájékoztassam Önöket. 

 

Létszámunk 28.fő, amelyből 7. fő pártoló tag, 3.fő külföldön 

dolgozik így havonta 16 -18 -fő látott el folyamatosan szolgálatot. 

Sajnos volt aki ki lépett a polgárőrségtől,azonban ugyan annyin 

jöttek, így a bűvös 28-fő  jelenleg is megvan. 

  

Bebizonyítottuk,hogy a polgárőr olyan állampolgár,aki önként, 

térítés nélkül, törvényi felhatalmazással közrend közbiztonság 

megszilárdításáért,fenntartásáért messze menően magas szinten 

végzi feladatát. 

 

A kormány illetve a Belügyminiszter Úr az Országos Polgárőr napon 

kijelentette, hogy manapság egyetlen civil szervezet a polgárőrség 

akivel a rendőrség együttműködve tudja az előtte álló feladatokat 

végrehajtani. 

 

Minden hónap utolsó hét péntekén van eligazításunk,és a 

Polgármester úrtól, illetve rajta keresztül a képviselő 

testülettől,valamint a Rendőrőrs parancsnokától,kapott 

tájékoztatás alapján, bejelentések,valamin a tudomásunkra jutott 

problémák figyelembe vételével osszuk be szervezzük meg a 

szolgálatunkat. 

 

Szolgálatunk ellátását gyalogosan és járművel végzünk,illetve 

közös szolgálatot látunk el a rendőrséggel. 

 

Tisztelt Képviselő Testület ! 

 

Az elvégzett feladatainkat negyedévre lebontva dióhéjban 

tájékoztatom Önöket,hiszen ha minden egyes intézkedésről 

részletesen beszámolnék az több oldalra kerülne, de a fontosabb 

intézkedéseinket le írtam amelyből ki tűnik a sokrétű áldozat kész 

munkák. 

 

 



 

 

2013. év. Első negyedévében : 

 

Sajnos már az első hetekben fa tolvajokkal kellett intézkedni és 

kérni a rendőr intézkedést első negyedévben összesen 21-alkalommal 

volt. 

 

A hideg időre való tekintettel különös gondot fordítottuk az 

egyedül élő idősek személyekre, és visszatérően ellenőrzést 

végeztünk.  

 

Hóviharban rekedt kettő db-kamion kiszabadításában, vettünk részt 

majd őrzéséről gondoskodtunk. 

 

Lakosság bejelentése alapján kidobott kiskutyákat helyeztük 

el,befogadott személynél, tekintettel arra, hogy az állatvédő 

egyesület befogadásukat megtagadta.  

 

Kossuth utcán lévő lakatlan háznál több illetéktelen személyt 

találtunk akik bontották a lakást,rendőrséget értesítettük  akik 

velük szemben az eljárást lefolytatták. 

 

Márciusi hónapban az Polgármesteri Hivataltól felkérést kaptunk, 

hogy a városban lévő eb tulajdonosoknak  regisztrációs lapot adjunk 

és a kitöltés után vissza vittük a hivatalban.  

 

Rendőrség felé több jelzést adtunk tudomásunkra jutott 

bűncselekményre való felkészülésről, illetve tetten ért 

személyeket további intézkedés miatt átadtuk.  

 

Második negyedévben : 

 

Április hónapban szolgálat megkezdésekor Kossuth utcán kért idős 

asszony segítséget mivel az utcán egy kutya megharapta, a 

helyszínre érő polgárőrök megállapították, hogy több kóbor kutya 

volt az útesten, próbálták felkutatni a kutya gazdáját, de nem 

vezetett eredményre, rendőrség értesítve lett, akik szintén 

keresték a kutya gazdáját de nem találták meg. 

 

Kazinczy utcáról jelentettek tűzet,kiérkezett polgárőrök 

megállapították,hogy a lakás udvaráról szemben lévő üres telekre 

kihozott fa ágakat törmeléket gyújtották meg,de balesetveszély nem 

állt fen. 

 

Posta vezetője kért segítséget mivel az emelt nyugdíjak 

kifizetésére került sor,ezért a posta előtt lévő közterületen , 

valamint postások kisérésében vettünk részt. 

 

Szintén összesen 17-fővel szemben intézkedtek falopás miatt a 

polgárőrök. 

 

Zöldfa utcán utánfutóra fém hulladékot pakolt 3-fő és az 



elszámolások alkalmával származásáról nem tudtak megfelelő 

választ adni,így rendőri intézkedést kértek, akik lefolytatták az 

intézkedést.  

 

Sajóban 6-fő engedély nélkül horgászott. 

 

Rendőrséggel közösen figyelő szolgálatot szerveztünk,mivel 

bűncselekmény elkövetéséről kaptunk információt,sikeresen 

befejeződött. 

 

 

Harmadik negyedév : 

 

Sajnos a Nagyszilvásban egy kerékpárt lopott el ismeretlen 

személy, az udvarról. 

 

Az Eperjesi utcáról jelentette be a lakó,hogy a nagykapuja sarkig 

nyitva van,és nem mer kijönni a lakásból,polgárőrök körbe járták 

az udvart,de rendellenességet nem találtak. 

 

Éjszakai ellenőrzés alkalmával Polgármesteri hivatal földszinti 

ablakát találták nyitott állapotban,ezért a gondnok értesítették. 

 

Bartók Béla útkereszteződésnél közúti jelzőtáblákat ismeretlen 

személy megrongálta illetve elforgatta,polgárőrök helyre 

állították.  

 

A tenisz Chub pályához szeméremsértés miatt kértek intézkedést  egy 

személy miatt, mire ki értek az ismeretlen személyeltávozott, 

felkutatására tett intézkedés nem vezetett eredményre,járőrözés 

alkalmával többször visszatérő ellenőrzést végeztünk. 

 

Szintén 2-fő engedélynélküli horgászt ellenőriztek a Sajón, majd 

kérték a rendőri intézkedést. 

 

Az Álmos úton egy fiatal fiú ült a járdán és zavaró magatartást 

tanúsított és kezében egy tasak volt amelyben valamilyen folyadék 

volt  és szúró szaga,kérték a mentőt és a rendőrséget, 

megállapítást nyert, hogy a személy az Alsózsolcai Intézetből 

engedély nélkül távozott, a mentő Miskolc Megyei Kórház 

toxikológiai osztályra szállította. 

 

6 – 8-fős csapatokban több alkalommal fogtak meg személyeket akik 

a Gyümölcsösből barackot, körtét, és almát tulajdonítottak el. 

 

Szeptember hónapban Borsod megyei Polgárőr Szövetségtől egy 

Wolkswagen Passat személygépkocsit kaptunk amelyben Matrix 

Rendszám azonosító készülék lett beszerelve, ezzel a rendőrséggel 

közösen dolgozunk. 

 

Részt vettünk TE.szedd ! Országos szemétszedési akcióban. 

 

 



Negyedik negyedév : 

 

2-3-helyre törtekbe ismeretlen személyek,és ezek azok a lakások 

voltak amelyekben nem laknak, vagy ideg lenesen kórházba volt a 

tulajdonos,tetten értük az elkövetőket és a további intézkedésre 

a rendőrség részére átadtuk. 

 

Magatehetetlen ittas személlyel szemben a József Attila úton 

intézkedtek,hozzátartozóját értesítették. 

 

Akác utcán két család veszekedett rendőrséggel közösen történt az 

intézkedés. 

 

Halottak napja alkalmából október vége és november elején 4-napon 

keresztül a Temetőnél teljesítettük a szolgálatot zömével, hiszen 

nagyon sokan érkeztek, ezért parkolásban,majd a virág lopás 

megakadályozása végett mozgó járőrözést végeztünk a temetőben 

ennek  eredménye képet nem történ lopás,vagy kocsi feltörés.   

 

Novemberben a Miskolci Közlekedési Vállalattal együttműködési 

megállapodás jött létre,így a 7- számú autóbuszon járőrözést 

végeztünk,mivel bejelentés érkezett, hogy az autóbuszon vannak 

személyek,akik nem megfelelő hangnemben használnak,viselkedéssel 

zavarják  az utasokat. 

Összesen 8-alkalommal került sor intézkedésre. 

 

Lux-bárba kértek segítséget ittas személyhez,majd a polgárőrök 

értesítették a rendőrséget. 

 

Két alkalommal is fiatal 3-fős személyre lettek figyelmesek a 

polgárőrök éjszaka folyamán ezért a rendőrséget értesítették,majd 

megállapítást nyert, hogy  az Alsózsolcai Intézetből szöktek meg, 

illetve egy személy Budapestről szüleitől szökött el. 

 

Folyamatosan kb - összesen 20-fővel szemben intézkedtek fa lopás 

ügyben. 

 

Több alkalommal rendőrséggel közösen teljesítettünk szolgálatot. 

 

A Matrix Rendszám felismerő készülékkel történő ellenőrzés 

alkalmával 2-db-jármüvet mutatott ki amelyekkel probléma volt,az 

ott lévő rendőrurak az eljárást lefolytatták.  

 

A 2013.évet szokáshoz híven Hősök terén megtartott tűzijáték 

biztosításával fejeztük be,mely rendbe le zajlott. 

 

2013 évben is több biztosítási feladatokat láttuk el : 

 

>családgondozóban adományosztás biztosítását 

>Boros kupa biztosítását 

>Farsangi rendezvény biztosításában melyet a Katolikus Általános 

 Iskola rendezte 

>Civil szervezetek bálját biztosítottuk 



>Felkérést kaptunk Cseh László Borsod Megyei Polgárőr Szövetség 

 Elnök helyettesétől Miskolci Kocsonya fesztivál biztosítására      

>Valamint egész évben folyamatosan biztosítjuk Polgármesteri 

 hivatal dolgozóját  környezet tanulmány elvégzése alkalmával.  

>Áprilisban fáklyás felvonulás biztosításában,júniusban a Duna 

 árvíznél biztosításában vettünk részt. 

>több alkalommal hagyományos fudbal meccset,illetve amerikai 

 fudbal  meccset biztosítottunk. 

>szüreti felvonulást biztosítottuk 

>városi nap rendezvényét biztosítottuk 

 

A fent felsorol biztosításon túl egyéb biztosítási feladatokat is 

végrehajtottunk. (közlekedési baleset, tűzeset stb.) 

 

Egy változatos és esemény dús évet hagytunk magunk mögött, amiben 

voltak kételyek, bizonytalanságok. 

 

Tisztel Képviselő Testület ! 

 

Megyei Polgárőr Szövetség Elnökének Csóra György Úr szavára 

mozdulva megszerveztük és részt vettünk a Duna árvíznél.  

 

Az Országos Polgárőr napon amely Pannonhalmán június 29.én. volt 

Dr. Pintér Sándor Belügyminiszter Úr és Dr. Túrós András Úr 

Országos Polgárőr Szövetség Elnöke kihangsúlyozta,hogy manapság 

a polgárőrségre mindenben számítani lehet így volt márciusban a 

hóviharban, illetve júniusban az árvíz védelemnél. 

 

Megköszönöm  Polgárőr társaimnak az egész évben végzett munkát hogy 

segítettek,hiszen  nem érhettem volna el eredményt, és itt köszönöm 

meg  Csóra György úrnak hogy a polgárőrségben végzett munkámat 

értékelve felterjesztett az Országos Polgárőr Szövetség 

Elnökségéhez  és így Dr. Túrós András Elnök úrtól átvehettem  a 

Polgárőr Érdemkereszt arany fokozata kitüntetést.  

 

Borsod megyei Polgárőr Szövetség Csóra György Elnök Úr pedig a 

kiemelkedő munkájukért oklevelet adományozott:  

 

                       Aleva Vince 

                       Papp Bertalan 

                       Madarász István 

                       Harangi Viktor 

                       Domány Ferenc 

                       Madarász Annamária 

                       Nagy Róbert Felsőzsolca Képviselő Úrnak. 

 

Köszönetemet fejezem ki az egyesület tagságának 2013.évben végzett 

tevékenységéért, végzett munkájáért, és kívánom, hogy a jövőben 

szintén ilyen lelkesedéssel, végezzék feladataikat. 

 

 

Végezetül köszönetemet fejezem ki Dr. Tóth Lajos Polgármester 

Úrnak, Képviselő Testületnek, Csóra  György Elnök Úrnak hogy 



támogatásukkal hozzájárultak  hogy a vállalt kötelezettségünk nek 

eleget tudunk tenni. 

 

Köszönöm Felsőzsolca Rendőrőrs Vezetőinek és állományának az 

együttműködést és ígérem, hogy azon leszünk, hogy a jövőben még 

színvonalasabban, odaadóbban végezzük a vállalt feladatainkat.  

 

Végezetül köszönjük Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet 

Elnök asszonyának,a Magyar Postának  Nádi Gyula és Nagy  Zoltán 

Képviselő  Uraknak támogatását. 

 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket és kérem beszámolóm szíves 

megvitatását és elfogadását. 

 

 

 

 

Felsőzsolca,2014.08.29. 

 

                        

 

  

                                   Agócs  Ferenc 

                                 Polgárőrség elnöke 


