
A hét témájA 11XV. kerület

Filmbe illő jelenet: éjszaka, a kamionpihenő
egy félreeső sarkában álló autóból civil ru-
hás férfiak figyelik a parkolót. Ahogy gyanús
mozgásra lesznek figyelmesek az egyik vesz-
teglő jármű körül, értesítik a rendőrséget. Az
egyenruhások idejében érkeznek, tetten érik
az elkövetőt, így sikerül egy keréklopás-soro-
zatnak véget vetni. A történetben az a legér-
dekesebb, hogy igaz: a Palotai Polgárőrség
egyik sikeres„bevetését” idéztem fel.

A gondolat, hogy civilek segíthetnének
a rendőri szerveknek a településük biz-
tonságának megőrzésében, 1989-ben
vetődött fel először néhány fiatal és tett-
re kész kerületi lakos fejében. Az egye-
sület egy évvel később alakult meg tíz
fővel, és Palotai Polgárőrség néven vált

ismertté – mutatta be Bagi Andrea, aki
szervezőként, az adminisztratív ügyek
intézőjeként, a honlap szerkesztőjeként
egyik „lelke” a szervezetnek. – Célunk
a közösségi és személyi tulajdon védel-
me, az ezeket károsító jogsértések meg-
előzése és a lakosság biztonságérzet-
ének növelése, nyugalmának biztosítása
– foglalta össze. Szívesen részt vállal-
nak minden, a lakosság érdekét szolgá-
ló kezdeményezésben, például számos
környezetvédelmi akciónak is résztve-
vői, vagy éppen szerzői is voltak.

A polgárőröket csütörtökönként az
esti órákban a Hartyán köz 3. szám
alatti Zöld Klubban lehet megtalálni.
Egy ilyen alkalommal ültünk le beszél-
getni a polgárőrök feladatairól az egye-
sület vezetőivel.

– A polgárőreink feladata általá-
ban bűnmegelőzési jellegű, a közte-
rületek, parkolók, lépcsőházak ellen-
őrzése. Hetente több alkalommal (a
nappali és éjszakai órákban egyaránt)
járőrszolgálatot látunk el a lakótele-
peken és a kerület kertvárosi részein.
Szolgálatba három-négy fős csoportok-
ban indulunk, gyalog vagy gépkocsival.
Amunkánk iránti igény egyrészt lakos-
sági bejelentésből adódik, másrészt a
rendőrség is egyre gyakrabban kéri a
közreműködésünket, mert a létszám-
hiányuk miatt jól jön a segítség. Tag-
ságunk a kerület egészéből jön össze,
és a járőrözési területünk is az egész
kerületre terjed. Legutóbbi kiemelt fel-
adatunk a halottak napja idején volt: a
temető látogatóinak a biztonságára vi-
gyáztunk négy napon át, a teljes nyit-
vatartási időben 12 fővel járőrözve. Ha

valami bűnesetet találunk, biztosítjuk a
helyszínt, mert igazoltatásra, intézke-
désre nincsen jogkörünk, de ha tetten
érünk egy elkövetőt, visszatartjuk a
rendőrség megérkezéséig. Társasházak
is köthetnek szerződést a polgárőr-
séggel a ház rendszeres ellenőrzésére,
járőrözésre. A ház ilyenkor biztosítja a
rendszeres bejárást, és ha a polgárőre-
ink rendellenességet találnak (leállt a
lift, kiégett az égő, vagy
illetéktelenek tanyáznak
a lépcsőházban), akkor
intézkednek. Ha hajlék-
talanokkal találkoznak
házon belül, utcára nem
teszik ki ugyan, de el-
irányítják vagy elvitetik
krízisszállóba – mutatta
be a polgárőrök munká-
ját Vona János elnök.

A polgárőrök idén
546 alkalommal mint-
egy 2600 órát töltöttek szolgálatban
közterületen, ennek háromnegyedét
önállóan, egynegyedét pedig a kerületi
rendőrökkel közösen. Együttműködési
szerződésük van a XV. kerületi önkor-
mányzattal, a rendőrkapitánysággal,
a közterület-felügyelőkkel, és tagjai
a mintegy huszonötezer fős, hétszáz
tagszervezettel működő Országos Pol-
gárőr Szövetségnek. A tagság körül-
belül félszáz főből áll, sok közöttük
a fiatal is. Őket részint saját tapasz-
talataik hozzák ide, például ismernek
drogosokat, vagy találkoztak már
kocsifeltöréssel, de olyan is akad, aki
pályaorientációs okból jön ide, mert
rendészeti szakközépiskolába készül.

Az idősebbek között volt rendőr is van,
aki nyugdíjazása után nem akart egyik
napról a másikra „leállni”. Rendsze-
resen indulnak továbbképzések, most
például a tűzoltóság munkájával is-
merkednek a tagok.A nyári nagy erdő-
tűz, illetve kiemelt fokozatú lakástűz
bebizonyította, hogy még többet tud-
nak segíteni polgárőrök, ha ki vannak
képezve. Kérdésemre Tóth Gyula al-

elnök elmondta, hogy a
kerület közbiztonsága jó,
de hullámzó. Sajnos ke-
vés rendőr van az utcán
itt a kerületben, ráadásul
mostanában a tüntetések
is nemegyszer lekötötték
a rendőri erőket, így meg-
nőtt a jelentősége a pol-
gárőri jelenlétnek. A XV.
kerületi rendőrkapitány
a rendezvények biztosí-
tásához, illetve éjszakai

közlekedési és bűnmegelőzési akció-
hoz is rendszeresen kéri a polgárőrök
segítségét. Előfordult például, hogy
felhívták a figyelmet egy területre,
amely autófeltörés szempontjából „fer-
tőzöttebbnek” bizonyult, ott figyelő
szolgálatot teljesítettek, és több ízben
sikerült megriasztani, elfogni az elkö-
vetőket. Legnagyobb gondjuk, hogy
kevés az anyagi fedezet, költségeiket
adományokból, pályázati pénzekből
és az önkormányzati hozzájárulásból
fedezik.

A továbblépésben sokat jelentene,
ha mind többen segítenék a polgárőrség
munkáját adójuk egy százalékával.

Kiss Éva

Civilek járőröznek az éjszakában
A rendőrség egyre gyakrabban vonja be munkájába a helyi szerveződésű polgárőrséget
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A www.palotaipolgarorseg.hu
honlapon sok fontos információt
találnak, nem csak az egyesületről,
hanem a kerület közbiztonságáról is.
Ide is felkerült például az a figyelmez-
tetés, hogy lakásbetörők számára
„térképezik fel” az újpalotai házakat,
jelölik meg a lakásokat aszerint, hogy
érdemes-e próbálkozni a kirablásuk-
kal. Egy érintett, „majdnem áldozat”
beszámolója alapján megjelent a 173-
as autóbuszon„dolgozó”zsebesek
személyleírása is: egy 40 év körüli, kb.
170 cm zömök, fekete bőrdzsekis és
egy 30 év körüli, sötét hajú, kb. 180
cmmagas, heges arcbőrű férfit kapott
rajta a zsebtolvajláson. A módszerük
szerint a zsúfolt buszra utolsónak
szállnak fel, az ajtóban megállva nyit-
ják fel az előttük állók táskáját.

A polgárőrök idén
546 alkalommal
mintegy 2600 órát
töltöttek szolgálat-
ban közterületen,

ennek háromnegyedét
önállóan, egynegye-
dét pedig a kerületi
rendőrökkel közösen


