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A Nagybajomi Polgárőr Egyesület 2004-ben alakult. Tagjai kiemelten az Országos Polgárőr 

Szövetség közbiztonság javítását célzó, társadalmi elvárásokat tükröző önként vállalt szakmai 

programja szerint végzik tevékenységüket.  

A Nagybajomi Polgárőr Egyesület „A polgárőrségről és polgárőr tevékenyég szabályairól szóló 

2011. évi CLXV törvény”, valamint „Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 

civilszervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. CLXXV törvény”, alapján 

létrehozott és működő önálló jogi személy, éves költségvetéssel, nyilvántartott tagsággal 

rendelkezik. Az Egyesület tagja az Országos Polgárőr Szövetségnek és a Somogy Megyei 

Polgárőr Szövetségnek. Alapfeladatait a Somogy Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött 

együttműködési megállapodásban foglaltak szerint végzi.  

A Nagybajomi Polgárőr Egyesület, Somogy megyében, Nagybajom településen törvényesen 

működő, lakossági önszerveződésű, a szilárdabb közrend és közbiztonság érdekében társadalmi 

bűn- és balesetmegelőzési, gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint környezetvédelmi céllal 

megalakult polgárőr szervezet. A Nagybajomi Polgárőr Egyesület politikai tevékenységet nem 

folytat, szervezete pártoktól független, politikai pártok támogatását nem fogadja el, azoknak 

anyagi és egyéb támogatást nem nyújt. A Polgárőrség az egyesülési jog alapján létrejött 

társadalmi szervezet. Célja az országban a közbiztonság fenntartásának segítése, a környezet- 

és természetvédelemben, a veszélyhelyzetek megelőzésében és kezelésében, a társadalmi 

bűnmegelőzésben való részvétel. A Polgárőrség elősegíti az önkormányzat és a lakosság közötti 

bizalom erősítését, továbbá a helyi közbiztonság közösségi védelmét. Ennek érdekében a 

városban működő polgárőr szervezetek fontos szerepet vállalnak a bűnmegelőzésben és a 

közbiztonság javításában., 

Az egyesület célja a helyi közrend és közbiztonság védelme, javítása, a személy- és 

vagyonvédelem, bűnmegelőzés hatékonyságának fokozása, az állampolgárok biztonságának 

védelme, biztonságérzetük javítása. 
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Jelenleg a Baranya Megyei Rendőrkapitányság tulajdonát képező Skoda Oktávia Combi 

gépjárművel teljesítünk szolgálatot.  

A szolgálatot teljesítő polgárőr közfeladatot ellátó személy, az erre vonatkozó szabályok 

vonatkoznak rá. Szolgálatot 2014. 01. 01-től, az a polgárőr láthat el, aki plasztik polgárőr 

igazolvánnyal rendelkezik. 

 

Az Egyesület alapfeladatként: 

- a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való 

közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálatot, 

- figyelőszolgálatot, 

- a közúti baleset helyszínén, valamint, óvoda, általános iskola közvetlen közelében 

jelzőőri tevékenységet lát el. 

 

Az Egyesület alapfeladatán túl, kiegészítő feladatként önkéntesen közreműködhet: 

- a katasztrófákra történő felkészülés, a katasztrófák elleni védekezés és a helyreállítás, 

- újjáépítés feladataiban, 

- valamint a polgári védelmi szervezetek tevékenységében, továbbá 

- a környezet veszélyeztetésének, károsításának megelőzésében és elhárításában, 

- következményeinek felszámolásában, 

- a baleset-megelőzési, az áldozatvédelmi, a közlekedésbiztonsági,  

- állat-, környezet- és természetvédelmi tevékenység támogatásában,  

- a lakosság és az önkormányzatok közötti kapcsolat erősítésében, 

- az otthonában élő fogyatékos személy védelmében,  

- a polgárok és javaik védelmében, az 

- állami és önkormányzati vagyon megóvásában, 

- a közterületen közbiztonsági, bűnmegelőzési, valamint bűnüldözési célból elhelyezett 

képfelvevő által rögzített felvételek megfigyelésében, 

- a rendezvények helyszínének biztosításában, 

- a Rendőrségről szóló törvény alapján a rendőrkapitány és a polgárőr szervezet működési 

területén illetékes helyi önkormányzat által létrehozott bűnmegelőzési és közbiztonsági, 

valamint baleset-megelőzési bizottság munkájában, 

- az önálló, valamint közös feladat- vagy szolgálatellátás útján az együttműködő szervek 

- szakmai tevékenységének segítésében, 



- a polgárőr egyesület feladataival összefüggő oktatási, kulturális, ismeretterjesztő 

tevékenységben, valamint 

- a körözött tárgyak, személyek és holttestek azonosításában és felkutatásában. 

 

Nagybajomban jelenleg 23 fő felnőtt korú és 1 fő ifjú polgárőrrel működik a Polgárőrség.  

Éjjel-nappal hívható helyi rendőrségi telefonszám: +36-20/446-0342 

Telefontanú: +36-80/555-111 

 

Összeállította: György-Dávid Nikoletta elnök  

 


