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 A 25 éves Nagyvázsonyi Polgárőr Egyesület 2017 évben 17 fővel, összesen 3535 óra 

szolgálatot adott, ezzel teljesítve a 300x100 programban vállalt 200 óra/fő elvárást. A 

szolgálatok során kiemelt tevékenység közé tartozott a rendezvénybiztosítás és a település 

jellegéből adódó idegenforgalmi szezon biztosítása. Elmondhatjuk, hogy az önkormányzat 

által szervezett rendezvények és a Kinizsi vár látogatottságából adódó idegenforgalmi 

időszak alatt autófeltörés, vagyon elleni bűncselekmény, rendbontás, forgalmi fennakadás, 

illetve egyéb törvénysértés nem történt. Ugyanilyen eredményesen abszolváltuk a 

mindenszentek majdnem közel hétig tartó időszakát, mivel sem a nagyvázsonyi, sem a pulai, 

sem a mencshelyi temetőkben nem történt bűncselekmény. A 2017-ben megjelent „trükkös 

tolvajok” ellen, főleg az idősek körében, szórólap- és plakátkampányt indítottunk, mely úgy 

tűnik hasznosnak bizonyult, - a postások és szociális gondozók visszajelzése alapján - 

érzékelhetően többen zárják a kapukat, ajtókat és jobban figyelnek, ki jelenik meg náluk. 

Eredményesnek bizonyult a postáskísérés is, az Erzsébet utalványok kihordási ideje alatt. A 

300x100 program keretében az iskolai időszakban tartottunk kresz-oktatást is. Újításként 

vezettük be, hogy gyereknapon az óvodások gyereknapi rendezvényén is megjelentünk, 

színezőkkel, játékos feladatokkal próbáltuk közelebb hozni a gyerekeket és a polgárőrséget 

egymáshoz. Változó napokon, általában heti két alkalommal végeztünk önálló járőr 

szolgálatot, melyet gépkocsival, illetve nyári-őszi időszakban a két egyesületi robogóval 

teljesítettünk. (69 alkalom/év). A rendőrség Körzeti megbízottaival – amikor nem a határon 

szolgáltak – lehetőségükhöz mérten 35 esetben végeztünk közös szolgálatot, ami összesen 

46 fő polgárőrt és 341 órát jelentett. A körzeti megbízottakkal folyamatos, jó kapcsolatot 

ápolunk. A Veszprémi Rendőrkapitányságon tartott, havi közös eligazításokon, folyamatosan 

megjelentünk. Felkérésre részt vettünk a Veszprémben megrendezett utcazene fesztivál 

biztosításában, illetve segédkeztünk a nemzetközi kerékpárverseny biztosításában is. Az 

egyesület, az önkormányzatoktól kapott 2017. évi anyagi támogatást főleg működési 

kiadásokra – üzemanyag, adminisztrációs költségek fordította, de a kapott támogatásból 

finanszíroztuk a rendőrségtől kapott robogók - Budapestről való - hazaszállítását, illetve a 25. 

éves évfordulónkra rendezett ünnepi közgyűlés lebonyolítását is. Utólag is Köszönjük az 

anyagi segítséget és a közgyűlésen való megtisztelő részvételüket. Kérjük a beszámoló 

elfogadását.  
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