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Előszó 

Tisztelt Olvasó! Felmerülhet Önben a kérdés, hogy miért volt szükség e kiadvány 
elkészítésére. Szükség nem volt rá, de a vezetőség úgy döntött, hogy az elmúlt éveknek méltó 
emléket kell állítani. Be kell mutatni, hogy a Majosházi Polgári Őrség mi mindent tett a 
településért, és azokat az embereket, kik e tevékenységeket önzetlenül végzik. A kiadvány 
bemutatja a szervezet megalakulásának előzményeit, és annak körülményeit, valamint a 
polgárőrtársak szemével munkájukat és annak eredményeit. Kiadványunk elkészítéséhez 
szakmai és baráti tanáccsal Id. Piróth Lajos ( 1951-2015 )  polgárőrtársunk segédkezett. 

 

A kezdetek 
 

A polgárőrség megalakulásában több körülmény is közre játszott. A 91-es évben több kisebb 
bűncselekmény borzolta a helyi lakosok idegeit. A lakosság körében egyre gyakrabban 
merült fel annak a kérdése, hogy miként lehetne megvédeni az értékeiket valamilyen 
szervezeti formában. A szervezet 1992. március 20-án alakult a Majosházi Polgármesteri 
Hivatal hivatalos helyiségében. 16 fő, akiknek csak egy gondolat járt a fejében, hogy miként 
védjék meg a falut és lakosságát. 
 

Az alapító tagok: 
 

Név Kép 
Boros László 

 
Id. Bredák János 

 
Molnár János  

Id. Géczy Bertalan  

 
Csontos Lajos  

Bata Mihály 

 
Onodi Tibor  

Id, Szél István  

Haris Imre 

 
Majosházi András  

Ifj. Géczy Bertalan 

 



Dénes István 

 
Id. Piróth Lajos  

 
Kővári Lajos 

 
Südy Attila  

 
Rózsa Zoltán  

 
 

 

  

 

Rögtön elfogadták az alapszabályt, majd a szervezetnek vezetőket választottak:  
Elnöknek: Südy Attilát  
Elnökhelyettesnek: Kővári Lajost  
Ügyvezető titkárnak: Boros Lászlót 
 

Megalapítási Jegyzőkönyv 
 

A jegyzőkönyv készült Majosházán a községi Polgármesteri Hivatal, Kossuth. 
Lajos utca 34. szám alatti hivatalos helyiségében, a Majosháza Polgári Őrségének 
megalakulása napján. 
 
Jelen vannak a mellékelt Jelenléti íven felsorolt majosházi  lakosok és Czucz Béláné 
Maiosháza. Zrínyi utca 41 szám alatti lakos, mint jegyzőkönyvvezető . A 
megjelentek egyesülési alapon létrehozzák a majosházi Polgári Őrséget az alábbi 
célokkal: 
Nevezettek a község köz- és személybiztonságának, valamint vagyonvédelmének 
szilárdítása céljából alapítják meg a fent nevezett  egyesületet. Az egyesület részletes 
tevékenysége és célja, működésének rendje a Pest  megyei Cégbírósághoz 
bejegyzés céljából benyújtott alapszabályban van  rögzítve. 
 
A jelenlévő tagok az egyesület tisztségviselőinek az alábbi személyeket jelölik: 
Elnöknek Südy Attilát, 
Elnökhelyettesnek Kővári Lajost, 
Ügyvezető titkárnak Boros Lászlót. 
 
A jelenlévők a fentieken kívül  más személy jelölésére nem tettek javaslatot. 
 
Ezt követően a jelenlévők titkos szavazással - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - 
tisztségviselőknek az alábbi  személyeket megválasztották: 
Südy Attila elnök, 
Kővári Lajos elnökhelyettes, 
Boros László ügyvezető titkár. 
 



A megalapítási jegyzőkönyv, valamint az alapszabály az alapítók akaratával 
megegyezőek, az egyesülés teljesen önkéntes alapon történik.  
A megalapítási jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és az  elnök aláírásukkal 
hitelesítik/ azt annak felolvasása után az egyesület kötelező érvényűnek tekinti, mint 

a köz akaratának kinyilvánítását. 

Majosháza, 1992. március 20.  

Jegyzőkönyvvezető 

Elnök 

 

 

 



MAJOSHÁZI POLGÁRI ŐRSÉGÉNEK  ALAPSZABÁLYA 
 

A Polgári Őrség faladata: 
 
1. Majosháza Község lakóinak, valamint a Község üdülőterületén  ingatlannal 
rendelkező nyaralók személyi és vagyon  biztonságának segítése, a  
bűncselekményektől való  visszatartás, a Község közterületének  védelme•érdekében 
teljesen önkéntes alapon Önszerveződéssel létrehozzuk  
MAJOSHÁZA POLGÁRI ŐRSÉGET MINT EGYESÜLETET határozatlan időre. 
 
Az egyesület neve: MAJOSHÁZI POLGÁRI ŐRSÉG  
 
1. Az egyesület székhelye: Majosháza Polgármesteri Hivatala.  
   Pecsétje: Majosháza Polgári Őrség körbélyegző.  
 
2.  Működési terület: Majosháza közigazgatási területe  
 
3. Az egyesület célja: az alapszabályzatban megfogalmazottak, valamint a Község 
környezetvédelmi, közbiztonsági polgárvédelmi feladatainak segítése, az egyéni és 
kollektív jogokra vonatkozó törvényi rendeletek, rendelkezések betartásával 
kapcsolatos felvilágosító munka. 
 
4. Az egyesületi tagság: az alapító tagok 17 fő, akik  teljes jogú tagjai az   
egyesületnek. A Tag /rendes tag/ nagykorú, cselekvőképes Magyar 
   állampolgár - a megállapított tagdíjat pontosan befizeti, az alapszabályt   
    elfogadja 
- az egyesületi tevékenységben személyesen részt vesz 
- tudomásul veszi, hogy az első törvénysértő cselekedeténél az egyesület  azonnal 
   kizárja tagjai sorából.  
A tagokat azonos szavazati jog illeti meg a tisztségviselők megválasztása során, ill. 
ők is bármely tisztségre megválasztathatók.  
 
5. A tagot kérésére az Egyesület igazolvánnyal köteles  ellátni 
    Szervezeti működést A közgyűlés /a tagok összessége/ a legfőbb önkormányzati  
    szerv, hatásköre mindenre kiterjed, kivéve, amelyeket az alapszabály más    
    önkormányzati szerv hatáskörébe utal. 
- határozatképes, ha- legalább a tagok ötven százaléka, ill. több mint  a fele jelen 
   van. 
-  Minősített többség kell, /a tagok kétharmada/ - ha - a ./  alapszabály elfogadására  
   vagy módosítására van szükség, b . /  vezetők vagy tisztségviselők megválasztása  
   esetén, c . /  eloszlásról történő döntés esetén. 
 
Évente legalább egy alkalommal a közgyűlés ülésezik, ill. össze kell hívni, ha azt a 
tagok 20%-a indítványozza. 
A közgyűlés határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. 
A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással, a közgyűlés minősített 
többségének határozatával történik.  



A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:  
- a tisztségviselők megválasztása 
- alapszabály elfogadása módosítása  
- az egyesülés feloszlásának kimondása 
- költségvetés és zárszámadás elfogadása  
-  
Gazdálkodási, pénzügyi kérdésekben az elnök, vagy alelnök + titkár képviselheti az 
egyesületet. 
A vezetőségi tagot külön be kell jegyeztetni a pénzintézetnél.  
Az egyesület képviselője az elnök. 
A vezetőség a gazdálkodásra és ügykezelési folyamatok vitelére szabályzatot köteles 
készíteni. 
Feladata a tagfelvétel elbírálása, a csoportok beosztása, az alapszabályban 
rögzítettek betartása és betarttatása.  
Ellenőrző Bizottság: elnökből és három tagból áll. Tagjai  nem lehetnek vezetőségi 
tagok. 
Az Ellenőrző Bizottság kizárólag a közgyűlésnek van alárendelve és mindent 
ellenőrizhet, /gazdálkodás, ügykezelés, nyilvántartás./  
A vezetőség és az Ellenőrző Bizottság tagjai, az Egyesület tisztségviselői, őket a 
közgyűlés választja 3 évi időtartamra. 
 
7• Az Egyesület gazdálkodása: 
- tagdíj: év 600.-Ft /havii50.-Ft/ 
- a tagok és pártoló tagok önkéntes felajánlása,  
- Egyesületen kívüli személyek és jogi személyek felajánlása  
- céltámogatások 
- Saját bevételek a működés á l t a l .  
Kiadás: 
- a szervezet működtetési költségei, 
- a tevékenységi cél megvalósításához szükséges költségek.  
 
Az Egyesület vagyona: 
- a tagdíj és egyéb befizetések támogatások összege.  
Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében gazdasági tevékenységet is folytathat, 
pld: vagyonőrzés. 
Pártoló tagok támogatása: 
Pártoló tag: az aki anyagi hozzájárulásával vagy egyéb módon segíti az  Egyesületet. 
A közgyűlésen hozzászólási joggal vehet részt, de szavazati joggal nem rendelkezik, 
tisztségviselőnek nem választható. 
A pénzügyi gazdálkodásra a vonatkozó jogszabályokban előírt szigorú rend és 
fegyelem az irányadó. 
Az Egyesület jó együttműködésre törekszik az önkormányzati képviselőtestülettel és 
a Ráckevei Rendőrkapitányság vezetőivel valamint annak tagjaival. 
Együttműködésre törekszik mindenki mássa l is,  aki segíti céljai elérésében, ill. akit 
az Egyesület tevékenysége által segíthet.  
 
 



8. A tag jogaira, kötelezettségeire a hatályos törvény és a jelen  alapszabály 
rendelkezései az irányadók. 
 

9. Az Egyesület nem használható fel semmilyen más célra, amelyről  az alapszabály nem 
rendelkezik, kivéve, ha a tagság 2/3-os többsége erről döntést hoz. Az Egyesület 
jogi személy, alapszabályának és alakuló ülésének jegyzőkönyvét, a je lenléti  
ívet,  az Egyesület tisztségviselőinek nyilatkozatát,  a bejegyzésre el kell  
juttatni  az i l letékes megyei bíróságra.  
 
ZÁRÓ RENDELKEZÉS:  

-  Az Egyesület alapszabályát a vezetőség tagjai kézjegyükkel hitelesítik. Az 
alapszabály hatályba lépésének napja az elfogadás. Az Egyesület a 
bejegyzéssel  válik,  jogi  személlyé. Működésre az egyesülés ről szóló hatályos 
törvény az irányadó. Ezen Egyesület megalakulásakor az 1989. évi  11.tv.  

 

 

 

Az ötletek és a megalakulás körülményeiről kérdeztem 3 alapító tagot. 

Először Piróth Lajos ( 1951-2015 ) polgárőr társam állt kötélnek, és igen szép szavakkal leírta, 
hogy mi késztette őket a megalakításra: Ez a cikket 2010-ben írta le a polgárőr társunk, de 
hitelességén semmit se változtat. 
 

„Még bőven a rendszerváltás előtt volt, t'án '85-ben. A gyárban -Csepel Autógyár- atyai jó barátom, 
Sebők József, aki az autógyári önkéntes rendőri csoport vezetője volt, - nem mellesleg többszörösen 
kitüntetett, kiváló KRESZ oktató, megyei és országos KBT /Közlekedésbiztonsági Tanács/ tag, 
egyszer szomorúan újságolta, hogy behívták őket az Aradi utcába, akkor ott volt a megyei 
rendőrkapitányság, és elmondták nekik, hogy ezentúl a bűnözőt úgy kell szólítani, hogy „tisztelt 
hölgyem/uram". Na, akkor kezdődött a közbiztonság lezüllése. Amerikában, ahol a demokrácia 
hazáját tudjuk, úgy kell kiszállni az autóból, hogy a kezeket fel kell tartani! Mi meg éveken át 
pátyolgatjuk maffiózókat, a zsiványokat. Hiába a sok amerikai film, nem tanulunk ám belőle! 
 

A megyei jó példák alapján, Majosházán 1992-ben kezdték el szervezni a polgárőrséget. Talán nem 
véletlen, hiszen az alapszabály elkészítése előtt a Szentmiklósiakét is elolvastuk. Az OPSZ is '91-ben 
jött létre. Ebben az időben a közbiztonságot tekintve, mondhatni elszabadult a pokol! A falu végén élő, 
roma származású lakosok szívesen jártak be házakhoz el-elcsenni, amit tudnak. Tőlünk is 
rendszeresen lopták el a tyúkokat. A kutyákat rendszerint lefújták és vittek, amit csak tudtak. Érdekes 
dolog az, amikor kinézel a kertedbe és azt látod, hogy valaki hajlong és szedi az almádat! Amikor 



metszeni, meg permetezni kellett, akkor nem jött ám! Te megdolgozol érte, más meg szemtelenül 
ellopja! Miért megy oda, ha nem az övé? A Molnár Jánosnak örökre hálás lehet a község, amiért a falu 
végéről elköltöztette a sok problémát okozó családot. 
 
Südy Attilának az ORFK akkori ügyeletvezetőjének, Majosházi Bandinak, aki hívatásos katona volt, 
Boros Laci bácsinak, akinek a sógora a kormányőrségnél szolgát, az Ónodi Tibi biztonsági őr volt, 
nagy szerepük volt abban, hogy megalakult a Polgári Őrség Majosházán! 1992.március 20 -án 17 
fővel alakult meg a szervezet. Az alapító tagok közül, már csak négyen vagyunk aktív polgárőrök. 
Kár, hogy sok hasznos ember nem tagja már! 
 
Az első vezetők a Südy Attila elnökletével évekig dolgoztak. Titkárok voltak a Boros Laci, a 
Majosházi Bandi meg a Széll Pista. Őt én követtem a titkári tisztségben, majd amikor elnök lettem 
'99-ben, a Maróti Pista lett a titkár. Kiadványainkban azért is szerepel „örökös" titkárként, mert bizony 
12 éve csinálja, az pedig hosszú idő. 2000-ben a Südy Attila lett ismét az elnök, majd a Géczy Berci 
bácsi, akit a Kővári Lali követett. A Zaletnyik Tibit 2006 őszén, a Kővári Lali lemondása után 
választottuk meg. Alig egy évig volt elnök, a sors úgy hozta, hogy ismét engem választottak. 
 
Elnök először 1 évig voltam. Elég csúnya dolgokat hadováztak össze ellenem, én meg nem 
sérthettem meg bizonyos személyiségi jogokat, nem mondhattam meg, mikor, miért, ki miatt voltam a 
párom mellett, amikor ott kellett lenni. Ez ugyanis nem bíróság volt. Az akkori fegyelmi bizottsági, 
taggyűlési jegyzőkönyvek is ezt támasztják alá. Na meg a kevés jóindulatot! A sors fintora, hogy akit 
akkor, kollektíven védtünk, polgárőrök és a közalkalmazott munkatársai, az fordult évekkel később 
ellennünk. Lelke rajta. Ma már kevesebb a harag részünkről, de megbocsájtani? Bár, a sors kicsit  
kárpótolt bennünket, ezt az illető is tudja az óta. Tehát 2007-ben ismét elnök lettem, de túl sok 
feladatom lett egyszerre, így ezt kellett feladnom 2010-ben. Utódom a jelenlegi elnök, Nagy Ferenc 
lett. Kettőnk vezetése alatt lett korszerű formaruhánk, láthatósági mellényünk, és egy sor olyan 
technikánk, amely segíti a munkát. A polgárőrök szakvizsgája, illetve ennek előkészítése is erre a 
néhány utóbbi évre esik. 
Elnökhelyettesek a Kővári Lali, a Boros Laci bácsi, a Majosházi Bandi a Dénes Pista, a Zaletnyik Tibi, 
a fiam, ifj. Piróth Lajos, a Szakács Zsolt és most a Bóka Laci lettek. Az ő munkájuk a szürke 
eminenciásoké! A háttérből segítik az elnököt és az egész egyesület munkáját. 
Miben más a polgárőrök munkája a kezdeti időkhöz képest? 

Akkor még csak tapogatóztunk. Nem volt se sárga mellényünk, se igazolványunk. Az első komolyabb 
felszerelés a dzseki volt. Abból állt egy szolgálat, hogy elmentünk sétálni a faluban. Négyen-öten 
igyekeztünk körbejárni a települést. Később lett biciklink, majd autónk. Amiko r a lakosságban 
tudatosult, hogy vagyunk, megnőttek a feladataink is. Kiderült, kevesen vagyunk, nem tudunk 
mindenhol ott lenni! Mára már eljutottunk odáig, hogy híre van annak, hogy itt polgárőrség működik! 
Már mindenki tudja, hogy a majosi polgárőrök, ha kell, ott vannak bárhol. Sokkal kevesebb zsivány 
jön be a faluba, és ha csak kettővel kevesebb tolvaj jön ide, már akkor volt értelme a munkánknak! 

Most jobb helyzetben vagyunk. Kiváló a kapcsolatunk a Ráckevei Rendőrkapitánysággal és a 
településen az év elejétől már Körzeti Megbízotti Iroda is működik! A Juhász Péter törzsőrmesterünk 
nagyon agilis, és jól együtt lehet vele dolgozni. Így, már van a polgárőrök mellett azonnal 
mozgósítható rendőr is! A napokban azt mondta az egyik etnikai kisebbséghez tartozó gépkocsivezető, 
hogy hát, ha ő ezt tudta volna, akkor nem is jött volna be Maj osházára! Mondta neki a Péter, hogy hát 
kár is volt bejönni, de most már, a szabálytalan okmányok és rossz műszaki állapotú gépkocsija végett, 
harmincezer forintért megtanulta! 

A falu lakossága is jólesően nézi a postást kísérő polgárőrt. Sőt, el is várja. Ad egy bizonyos 
nyugalmat a tudat, hogy a - a sajnos kis pénzecskét is - vigyázza valaki. 



Fegyvert a polgárőrök nem használhatnak. A törvény szerint, még ha van engedélye önvédelmi 
fegyverre, akkor sem viheti magával szolgálatba. A zsiványt meg senki sem kérdezi, mi van nála. 
Egykor vittünk magunkkal légpuskát, Zbrojovkát, a Kulimák Oszi a 9 mm -es Parabellumot, a 
Majtényi Zoli a Keserű féle kispisztolyt, meg ki tudja még mit. Ma csak a zsiványnak lehet bármilyen 
fegyvere, mi meg a puszta kezünkkel védjük meg magunkat. Spray-t ugyan már a 90-es évek elején is 
hozott a Südy Attila a rendőr boltból, ma a törvény szerint a rendőrség lát(na) el bennünket. Mikor? 
Nem azért, mintha bárki nagyobb biztonságban lenne egy spray birtoklásától, de nem baj, ha a zsivány 
tudja, hogy esetleg lefújhatja a polgárőr, a rendőr pedig meg is bilincseli, mire magához tér. 

Ettől függetlenül egykori kollégám szerint mi tesszük a dolgunkat, amíg lehet és  bírjuk. A Szózat és 
az úttörő köszöntés szerint: Rendületlenül!" 
 
Id Piróth Lajos 
 
Néhány adat 
 

- 1992- ben 45 szolgálatot, 107 órát teljesített az újonnan alakuló polgárőrség 
 

- Az első támogatást az 1992 szeptember 9-i önkormányzati ülésen szavazták meg. Ennek 

      mértéke 20 000 Ft volt. Ezen a testületi ülésen szavaztak, hogy helyiséget biztosítsanak a 
       polgárőrségnek a tűzoltó szertárban. 
 

- Az Önkormányzaton kívül 7 egyéni támogatás érkezett, magánszemélyektől és cégektől is. 
 
- A szervezet első éves bevétele 86 050 Ft  
-  

- Az alapító tagok után még ebben az évben: Maróti István lépett be. 

 

 

Jövő hónapban folytatjuk 1993-mal 
 
Bóka László 
elnök 

 

 


