
1.Beszámoló a Bonyhádi Polgárőr Egyesület 2019. évi 

tevékenységről 
 

Előadó: Szép Róbert szolgálatvezető. 

 

2019 Vezénylés Létszám Összes 

munkaóra 

Január 10 28 188 

Február 9 22 176 

Március 10 25 180 

Április 10 30 142 

Május 14 43 199 

Június 10 21 136 

Július 9 28 172 

Augusztus 17 49 331 

Szeptember 10 31 176 

Október 8 25 235 

November 13 34 236 

December 9 31 219 

Összesen 129 367 2390 

 

Az előző évhez képest a szolgálatban eltöltött órák száma csökkent, de a tagok 

létszáma, aktivitása és lelkesedése javult. 

Ezen felül az elnökségi tagok jelentős időt (kb. 1500 órát) fordítanak arra, hogy 

problémamentesen működjön egyesületünk.  

Mivel az egyesületünk fő feladata a bűnmegelőzés, ezért a 2019-es évben is ezt 

helyeztük előtérbe. Az aktív szolgálat ellátásnak köszönhetően több esetben 

hiúsítottunk meg rongálásokat illetve bűncselekményeket Bonyhád város 

területén, melyet minden esetben jeleztünk a rendőrség felé és jelentést írtunk róla 

a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének. 

 

Mivel egyesületünk tagjai önkéntesek, ezért saját szabadidőnket feláldozva 

ingyen, tagdíjat fizetve működünk. 

Az állampolgárok többsége a munkáját és a magánéletét részesíti előnyben, ezért 

az ilyen egyesületek létszámát nehéz növelni, de a 2019-es évben egyesületünk 

taglétszáma mégis 1 fővel bővült, illetve örömmel fogadtuk, hogy az eddig 

kevésbé aktív tagjaink is ismét szolgálatokat tudtak vállalni.  

 

A 2019-es évben is a Bonyhád város és a hozzá tartozó intézmények által 

szervezett rendezvények lebonyolításában segédkeztünk, továbbá a későn jelzett 

felkéréseknek is eleget tettünk.  

Az előre nem tervezett szolgálatokban is példaértékűen helyt álltunk. 



Pl.: a szeptember elsejei „megyenap” előző éjszakáján rendkívüli szolgálatot 

láttunk el Kakasdon az előkészített rendezvénytér őrzésével. 

December 8-án sajnálatos tűzeset volt a Perczel utcában, itt forgalomirányítási és 

őrzési feladatokat láttunk el. A rendőrség vezetőségétől jelzést kaptunk, akik 

lakosságvédelmi helyzetet rendeltek el. A szolgálat megkezdése reggel 7 órától 

másnap hajnali 3 óráig tartott, átlagban 2 órás váltásokban, 9 fővel a rendőrség és 

a tűzoltóság együttműködésével.  

 

A 2019-es évben fokoztuk a közterületi jelenlétet, valamint a hozzánk tartozó 

településeken a köztudottan idősek által lakott településrészek, falvak és tanyák 

környékén többször, visszatérően megjelentünk, az ott lakók testi épségének 

ellenőrzése, megóvása érdekében. 

 

Az Önkormányzati választások miatt fokozott járőr feladatokat látunk el és 

visszatérően ellenőriztük a szavazó helységeket Bonyhádon és a hozzá tartozó 

településeken. 

 

Az év végi ünnepek miatt a decemberi időszakban több szolgálatot láttunk el. 

Több esetben (hétköznap is) a délelőtti illetve a délutáni időszakban is járőr 

szolgálatot láttunk el. 

 

A Bonyhádi Rendőrkapitányság munkatársaival különböző akciókban és 

forgalomirányítások alkalmával összesen 39 alkalommal, 440 órában láttunk el 

közös szolgálatot. Külön köszönetet szeretnénk mondani Kéri János és dr Müller 

Zoltán rendőröknek a 2019-es évi közös munkáért. 

Köszönöm mindenkinek az eddig végzett lelkes munkát és eredményes 2020-as 

évet kívánok. 

 

 

 

 

Bonyhád, 2020. január 15.                                                                        

 

 

   Szép Róbert s.k. 

   Szolgálatvezető 


