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HATÁROZATI JAVASLAT
AZ ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ KÖZGYŰLÉSÉRE
A POLGÁRŐR SZERVEZETEK FIATALOKKAL KAPCSOLATOS LEHETŐSÉGEIRE ÉS FELADATAIRA

A 2011. évi CLXV. törvény végrehajtásának értékelésekor, az elmúlt évek eredményeinek és
sikereinek összegzéseiben, az Országos Polgárőr Szövetség és tagszervezeteinek közgyűléseinek
beszámolóiban és más fórumokon állandó szempont a polgárőrök fiatalokkal kapcsolatos
tevékenységének bemutatása. A vélemények megegyeznek abban, hogy szükség van a fiatalokra
a polgárőr szervezetekben. Kell a lendületük, a tenni akarásuk, kell az új szemléletük, kell a
modern életfelfogásuk, kellenek az ismereteik. Egyetértés van abban is, hogy a fiataloknak nagy
szüksége van a közösségi szervezeti élet értékeinek megismerésére, az állampolgári jogok és
kötelezettségek gyakorlása során jelentkező tapasztalatok, élmények és érzések átélésére. A
polgárőr szervezetek számára stratégiai jelentősége van a nemzeti köznevelésről szóló törvény
azon előírásának, mely szerint az érettségi bizonyítvány kiadásához ötven óra közösségi szolgálat
teljesítése szükséges.
1)

A Közgyűlés köszönetét és elismerését fejezi ki azon polgárőr szervezeteknek és
polgárőröknek:
 akik folyamatosan, megkülönböztetett figyelemmel és eredményesen szervezték az
OPSZ Alapszabályában nevesített „Fiatal Bűnmegelőzők Társasága” tagozat
megalakítását és tevékenységét
 akik felismerték a „közösségi szolgálat” jelentőségét, és a polgárőr szervezetek
lehetőségét ezen feladatok teljesítésében való közreműködésben, valamint fogadó
szervezetként regisztráltak

2)

A Közgyűlés megállapítja, hogy a bevezetett kezdeményezések és intézkedések segítették
a fiatalok bevonását a polgárőr szervezetek tevékenységébe és kellő alapot adnak a
hatékonyság növeléséhez, amely érdekében:
 felkéri az OPSZ elnökségét, hogy a 2014/15. tanévkezdésre dolgozzon ki
„Módszertani segédletet” a polgárőr szervezetek részére a „Iskolai Közösségi
Szolgálat” megszervezésének és végrehajtásának segítésére, egységesítésére
 felkéri az OPSZ elnökségét, hogy az „Iskolai Közösségi Szolgálatot” polgárőr
szervezetnél teljesítő fiatalok számára hirdessen pályázatot „Közösségi szolgálat a
polgárőrségnél” címmel, olyan eseményekről készült alkotások elkészítésére, amelyek
a közösségi szolgálat keretei között megvalósított tevékenységeket mutatják be
 javasolja a polgárőr egyesületeknek, hogy a közösségi szolgálatot teljesítő fiatalok
körében rendszeresen tartsanak tagtoborzást és az alkalmas jelentkezőket vegyék fel
egyesületi tagnak

3)

A Közgyűlés felkéri az OPSZ elnökét, hogy az OPSZ elnöksége kezdeményezze a 2011.
évi CLXV. törvény módosítását a 14 – 18. év közötti fiatalok Ifjú polgárőrként történő
nyilvántartásának és a jogszerű járőrtársi, valamint a polgárőr kiegészítő feladatok
ellátásának biztosítása céljából; a törvénymódosításig pedig dolgozzák ki az Ifjú polgárőr
intézményének rendszerét, és illesszék be az OPSZ Alapszabályába úgy, hogy az a jogi
követelményeknek is megfeleljen.
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