
Arló Nagyközség Önkormányzata
„A legjobb önkormányzati gyakorlatok”

pályázata

Helyi polgárőrség és az önkormányzat együttműködése

„A jó közérzethez szükséges a jó közbiztonságra való törekvés”



Arló település rövid bemutatása

• Településünk az Észak-Borsodi Dombság területén helyezkedik el, a mai 
nevén már a XI. század elején jöhetett létre. A község a királyi várszervezet 
kialakítása során szerveződött és a létrehozásában szerepet játszó Bors 
nemzetség nevéhez fűződik.  Első okleveles említésére 1268-ból találtunk 
emlékeket. Az oklevelet IV. Béla legidősebb fia István ifjabb király 
adományozta. Akadémikusok szerint az oklevél az eredeti oklevél 
valószínűsített másolata. Ennél fogva a település idén ünnepli oklevele 
kiadásának 750. évfordulóját, mely alkalom megünneplésére 2018. 
augusztus 26-án fog sor kerülni. Jelenleg 3916 lakosa van 
településünknek. Társadalmi összetételét tekintve becslésünk szerint kb. 
60 % tartozik a roma nemzetiséghez. Az Önkormányzatnak rendkívüli 
felelőssége és fontos szerepe van a romák foglalkoztatásában, amely évről 
évre 200-500 fő között mozog. Alapszolgáltatások iránti igényt ki tudunk 
elégíteni, az infrastruktúra jelenleg áll bővítés alatt, most készül a 
szennyvízberuházás.



Legszebb természeti kincsünk az arlói 
suvadásos tó



Legfőbb építészeti örökségünk a római 
katolikus templom és a tájház



A Tájház



A felépített közösségi ház, melynek jobb oldalán található a polgárőrök 

iroda-melegedő helyisége.



Az együttműködés területeiről néhány kép: A rendőrséggel közös szolgálat. 
Középen az arlói származású rendőr, aki tagja a polgárőrségnek. 



Őrjáraton a közös szolgálatban



…járőrszolgálatban a lovasok



Tüzelő formájában érkezik a segítség a 
Pócos tanyára 



Információk, jó tanácsok átadása az 
időseknek a rendőrséggel közösen



A figyelő tekintetek őrködnek a falu 
felett



A karácsonyi díszkivilágítást őrzik az önkéntesek éjjeli szolgálatban: az 
egyesület Elnöke, és Elnökhelyettes asszony, a Polgármesteri Hivatal 

köztisztviselője



Elindult a „temetési menet” a tél temetésére a forgalom biztosítása mellett.



A falunapon is rendelkezésre áll a segítség az Arlói-tó partján



A szüreti felvonuláson is biztonságos volt az utazás és a táncolás, mert 
vigyáztak ránk!



Az iskolai rendezvények,  a gyermekek is védelem alatt állnak



Szórólapokkal is segítjük a lakosság felvilágosítását, tájékoztatását, abban 
bízva, hogy megfogadják a rajta lévő tanácsokat



Közösek az ünnepeink is, nemcsak a szolgálat, hanem az aktív részvétel által 
is.



Elnökhelyettes asszony kitüntetése a 
Belügyminisztérium által 2018. évben



A kép a múlt évi falunapon készült, balról jobbra: a Polgárőr Egyesület Elnöke, 
Jegyző Asszony, Képviselő úr, aki tagja a polgárőrségnek, a Vendégművész, a 

Polgármester és az Alpolgármester „tökéletes együttműködésben”.



Végül, de nem utolsó sorban néhány polgárőr az egyesületből, akik nélkül ma már 
minden önkormányzati rendezvény elképzelhetetlen lenne. Köszönjük munkájukat és 

a jövőben is számítunk rájuk!
Arló Nagyközség Önkormányzata


