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HAJDÚSZOBOSZÓ 
 
 
tárgy: 2018 évi beszámoló a polgárőrség munkájáról. 
 
 
 

 
Beszámoló a Hajdúszoboszlói Polgárőr Közhasznú Egyesület 
2018 évi munkájáról. 
 
 
 

Tisztelt Képviselő Testület ! 
 
 
 
AZ Országos  Polgárőr Szövetség Szolgálati Szabályzata VI. fejezete 117. pontja  alapján  
a polgárőr egyesületünk 2018. évben  elvégzett munkájáról az alábbiakat  jelentem.   
Polgárőrségünk a kapott támogatást  a törvényi előírásoknak megfelelően használta 
fel, mely a működésünkhöz elengedhetetlenül kellett.  
Ebből túlnyomó részt felszerelést, üzemanyagot vásároltunk ill. a járműveinket és 
egyesületünket működtettük. 
Tagságunk létszáma az értékelt időszakban a következőképpen alakult:   
-  belépett az egyesületbe 2.fő 
-  kilépett 2.fő  
-  jelenlegi létszámunk 34.fő,ez nem változott a 2017-es évhez képest. 
 
 
Polgárőr törvényt és a szolgálati szabályzatot, minden polgárőrünk ismeri abból sikeres 
vizsgával rendelkezik, azt a gyakorlatban szakszerűen tudja alkalmazni. Felszerelésünk, 
polgárőr ruházatunk egységes megfelel a szabályzatnak. A 2018-as évben a Hajdú-
Bihar Megyei Polgárőr Szövetségtől kapott támogatásból téli kabátot is sikerült  vásá-
rolnunk minden szolgálatot vállaló bajtársunknak, így már a szolgálatban lévő járőrök 
egységesen jelennek meg a közterületen. 
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 A múlt évben is folytattuk az ifjú polgárőrök, a 18 év alatti fiatalok beléptetését az 
egyesületünkbe  hiszen ezen korosztály részéről országosan nagy volt az érdeklődés az 
önkéntes munka, az önkéntes szolgálat iránt. Jelenleg egy fő ifjú polgárőr teljesít ön-
kéntes munkát egyesületünknél.  
Technikai ellátottságunkról is említenék néhány gondolatot, hiszen ezek megléte mű-
ködésünkhöz feltétlenül kell. Saját járőr gépkocsink nincs, ugyanis azt korábban ki kel-
lett vonni a szolgálatból, mert műszakilag már nem felelt meg a hatályos jogszabályok-
nak, megjavíttatása pedig már gazdaságtalan lett volna.  
Az egyik legnagyobb stratégiai partnerünktől a Hajdúszoboszlói Önkormányzattól 
üzemben tartásra kaptunk egy Opel Astra típusú  benzin-gáz üzemű gépkocsit, igaz már 
nem fiatal, 14 éves ,több mint 208.000 megtett kilométert mutat a számlálója. A be-
tervezett szolgálatok során 2018 évben összesen 8.753 km-t tettünk meg járőrözéssel. 
Szolgálati gépkocsink felszerelése,külső megjelenése az előírásnak megfelelő. 
 
Ezzel oldjuk meg a napi járőrözést a városunkban és a külterületeken. Itt azonban meg-
jegyezném, hogy a külterületek,mezőgazdasági területek rossz időjárási viszonyok kö-
zött csak olyan járművel közelíthető meg és járható be,mely négy kerék meghajtással 
rendelkezik. Szükség lenne ilyen paraméterekkel rendelkező gépkocsira. 
 
Sajnos rajtunk kívül álló okok miatt a polgárőr gépkocsik beszerzésére kiírt pályázato-
kon nem vehetünk részt, illetve eddig nem vehettünk részt. Talán a jövőben erre is lesz 
mód és lehetőség, ha változtatnak a pályázati kiírásokon. Természetesen élni is fogunk 
vele. 
 
Rendelkezünk két robogóval. Egy Honda Vision típusúval, melyet támogatásként kap-
tunk az Országos Polgárőr Szövetségtől. A másik,egy Motowell Magnet típusú robogó, 
amit pályázaton elnyert összegből vásároltunk, így már ha az időjárás engedi két robo-
góval is jelen vagyunk a közterületen.  
 
Tulajdonunkban van még hat darab, az  előírásnak megfelelő szolgálati kerékpár,amit a 
nyári hónapokban a polgárőreink rendszeresen használnak is az üdülő övezeti járőrö-
zés során. Itt jegyezném meg, hogy nagy örömünkre 2018 novemberében az Országos 
Polgárőr Szövetségtől kaptunk három darab szolgálati kerékpárt,amit személyesen az 
OPSZ. elnökétől Dr. Túrós András úrtól vettem át Budapesten a készenléti rendőrség 
udvarán. 

 
 
Ez évben is szeretném megragadni a kihagyhatatlan alkalmat kérés formájában, misze-
rint az önkormányzat továbbra is támogassa működésünket, hiszen a hajdúszoboszlói 
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lakosok, és az idelátogató emberek szubjektív biztonságérzete közös célunk. Új vagy 
fiatalabb szolgálati jármű  beszerzése is elengedetlen lesz a jövőben. Ehhez is kérnénk 
majd támogatásukat,hiszen önerőből egyesületünk erre nem képes.   
 
Polgárőr egyesületünk rendelkezik önálló irodával, ahol a havi gyűléseinket,éves köz-
gyűléseinket tartjuk. A polgárőr iroda a Hajdúszoboszló Bányász utca 26 szám alatt lévő 
hő központ egyik helyisége. Az irodát tartós használatra megkaptuk a Hajdúszoboszlói 
Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-től a  vezérigazgató úrnak köszönhetően. 
  
A múlt évi beszámolómban is említettem megvalósítottuk a heti egy alkalmas ügyfélfo-
gadást. Minden héten a hétfői napon 16 és 17 óra közötti időben tisztelettel várjuk a 
lakossági bejelentéseket, észrevételeket. Ezeket a bejelentéseket a feldolgozás után ha 
szükséges azonnal, ha nem akkor pedig a szokásos havi gyűlésünk alkalmával  továbbít-
juk a hatóságok felé. 
 
A polgárőr egyesületünk alapfeladatként a helyi közrend és közbiztonság védelme, va-
lamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálatot, 
és figyelőszolgálatot, a közúti baleset helyszínén, valamint a bölcsőde,az óvoda,az álta-
lános és középiskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet lát el. 
 
A törvényben rögzített három fő alapfeladatunkra lebontva az eltöltött 
szolgálati órák a következőképpen alakultak:  
 
 
 
 

Polgárőr szolgálati órák száma 2018. I-XII. hónap 

Közterületi járőrszolgálatban    805 óra 

Figyelőszolgálatban      51 óra 

Jelzőőri tevékenységben      25 óra 

Összesen:      881 óra 

 
 
 
 
Szolgálatunkat túlnyomóan gépkocsizó járőrszolgálat teszi ki,de szoktunk segédmoto-
ros kerékpárral, kerékpárral és gyalogosan is járőrözni. Ezek aránya százalékosan érzé-
keltetve 84 % gépkocsival, 9% segédmotoros kerékpárral, 4% kerékpárral,3% gyalogo-
san történik. 
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Múlt évben januártól decemberig szintén 34 fő polgárőr teljesített szolgálatot a Hajdú-
szoboszlói Polgárőr Közhasznú Egyesületnél. 
2018 évben 174 alkalommal, 379 fő, 881 óra időtartamban végzett szolgálati feladatot.   
 
Önállóan munkánkat 149 alkalommal, 354 fő, 727 óra időtartamban teljesítette. Ezen 
időszakban 25 alakalommal, 25 fővel, 154 óra szolgálatot láttunk el a rendőrséggel és 
más hatósággal közösen.  
 
Az egyesületi járművel a tavalyi esztendőben összesen 8.753.kilométert tettünk meg 
járőrözéssel. Robogóval pedig 1.100 km-t mentünk a közterületen és külterületen. 
 
Diagramos  kimutatással is érzékeltetve,összehasonlítva a 2017-es évvel a 2018-as 
évet. 
     
2017 – 2018 évek összehasonlítása 
 
2017. év 

 
Rendőrséggel Önálló szolgá-

lat 
Összes szolgálat 

Alkalom 22 151 173 

Fő 23 359 382 

Óraszám 113 685 798 

Kilométer   7773 

2018. év Rendőrséggel Önálló szolgá-
lat 

Összes szolgálat 

Alkalom 25 149 174 

Fő 25 354 379 

Óraszám 154 727 881 

Kilométer   8753 

Szolgálat ellátás módja 

gépkocsival 84% 

smkp.9% 

kerékpárral 4% 

gyalogosan3% 
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RENDŐRSÉGGEL  KÖZÖS  SZOLGÁLATUNK       SAJÁT  SZOLGÁLATUNK 

 

 

 

 

 ÖSSZES SZOLGÁLATUNK                                       MEGTETT   KILOMÉTER 

  

Összesen a közterületen eltöltött óraszámot ha megszorozzuk a 2018-es  évben megál-
lapított átlagosnak vélt magyar órabérrel, akkor elmondhatjuk, hogy 1.255.425.forint 
értékű munkát teljesítettünk szabadidőnkből,teljesen ingyenesen a köz javára a tavalyi 
évben. 

A Rendőrség kérésére több esetben teljesítettünk figyelőszolgálatot a bűncselekmény 

elkövetőjének tettenérése érdekében. 

 A szolgálat ellátás során  számos alkalommal értesítettük a hatóságot, illetve kértünk 

rendőri intézkedést. Erről tesz tanúbizonyságot a rendőrség és a polgárőrség szolgálati 

naplója is. 

 Főbb intézkedések alakulása:2017 évben: elfogás 1, tettenérés 1, eltűnt személy felku-

tatása 1, jelzés adás hatóságok felé 55, 2018 évben: elfogás 1, tettenérés 1, eltűnt 

személy felkutatása 1, jelzés adás hatóságok felé 57 eset. 
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 Folyamatos a közbiztonsági járőrszolgálat településünkön, együttműködve a másik fő 
stratégiai partnerünkkel a rendőrséggel. 
Közlekedési baleseteknél, bűnügyi helyszíneknél a terület biztosítása, forgalomeltere-
lés, a helyszínelő munkájának segítése, hatósági tanúskodás.   
Kegyeleti ünnepeken,mindenszentek és halottak napja alkalmával a temetőnél forga-
lomirányítás, a parkolók és járművek őrzése. A temető belterületén járőrözés a lopások 
megakadályozása céljából. Ebben részt vett 14 fő polgárőr, 48 óra időtartamban s el-
mondható, hogy ezen idő alatt senki sérelmére nem történt egyetlen szabálysértés és 
bűncselekmény sem a köztemetőnél. 

 
Szeptemberben iskola kezdéskor is ott voltunk az iskola előtti gyalogátkelőhelyeknél, 
ahol a frekventált időpontban segítettük a gyermekek biztonságos átkelését, ezt 20 
alkalommal, 2 fővel  25 órában teljesítettük. A Közintézmények,bevásárló központok, 
játszóterek, közparkok, parkolók, posta épületeinek,tereinek visszatérő, és rendszeres 
ellenőrzése.  
 

 
Több városi megemlékezés, koszorúzás, rendezvény eseménymentes lebonyolításában 
is részt vettünk. Sorolhatnám még a ténykedésünket, mert az színes és sokrétű , így  ne 
hagyjuk ki belőle a külterületi erdőkben,erdősávokban  a falopások megakadályozása 
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céljából és az illegális szemét lerakó helyek felszámolása céljából tett járőrözésünket a 
mezőőrséggel közösen sem. 
Polgárőrségünk folytatja a  nagyvárosi bűnmegelőzési program,elnevezésű stratégiai 
akció sorozatban való részvételt,ennek apropóján továbbra is,  a nagyvárosokban  ki-
emelten kell kezelni a vagyon elleni bűncselekmények visszaszorítását. Polgárőr egye-
sületünk a program keretén belül nagyobb hangsúlyt fektet a látható polgárőr szolgála-
tokra, mert ezzel is javítani kívánja, javítani tudja a lakosság szubjektív biztonságérzet-
ét. 
Ennek érdekében is bevezettük az úgynevezett  „látogató cédula”  elhelyezését, oda 
ahol szolgálatunk során vagyonvédelmi ellenőrzést tartunk.  
Hisszük, hogy a hathatós bűnmegelőzés a Rendőrség – Polgárőrség – Önkormányzat 
hármas pillérre támaszkodik, ezért ennek a három szervezetnek  szorosan együtt kell 
dolgoznia. 
A 2018-es év során is számos alkalommal végig látogattuk az idős egyedül élő magate-
hetetlen személyeket, lehetőséghez képest ellenőrizzük ingatlanukat,azt hogy bizton-
ságban vannak,valamint hasznos vagyonvédelmi tanácsokkal láttuk el őket,hogy ne 
váljanak bűncselekmény áldozatává. Vagyonvédelmi tanácsok,ajánlások megtalálható-
ak  a látogató cédulánk hátoldalán,amit a postaládákban helyezünk el. 

Az egyesület gazdálkodásáról néhány gondolatot szeretnék még jelenteni. 
Előzetesként azonban elmondanám, hogy egyesületünk gazdálkodását a takarékosság 
jellemzi valamint a kapott támogatások ésszerű és célszerű felhasználása. 
 
Tudják nincs önálló vagyonunk a polgárőrség csak támogatásokból tud működni, így 
elmondható, minél több támogatást kapunk annál többet tudunk a közterületen jár-
őrözéssel eltölteni. A befizetett tagdíjon felül persze mi is kivesszük a részünket ebből, 
hiszen előfordult az is, hogy  saját pénzből tankoltuk meg a szolgálati gépkocsit, vagy 
saját autóval járőrözünk,hiszen ha a feladat több járművet igényel, egy kocsival nem 
lehet megoldani, például nagyobb biztosítást igénylő rendezvényeknél mint  a Tour de 
Hongrie elnevezésű kerékpáros verseny. Igaz ez ritkán fordul elő. 
Egyik nagy feladatunk további támogatók szerzése, pályázati lehetőségek maximális 
kihasználása. 
 
Kapott támogatások 2018 évben : 
 

Hajdúszoboszló Önkormányzat   500 e Ft  

Országos és megyei Polgárőr Szövetség   498 e Ft 

Egyéb források:   

Hajdú László Egyéni vállalkozó                                     200 eFt 

Aqua-General Kft.      100 eFt 
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Hajdú-Guard Kft.                                                         100 eFt 

Agropet 2003 Kft.                                          10 eFt 

EMAG-200 Kft.                                                                       10 eFt 

Civil szervezetek és intézmények önkormányzati 
támogatására 2018  

 150 eFt 

NEA pályázat  
eFt 2018 

 nem nyertünk    
 

Tagdíj   51 eFt 

SZJA  1 %  35 eFt 

 
 
Ez összesen 1.654.000. Ft amit teljes egészében a működési költségünkre tudtunk for-
dítani. Kiadásunk tulajdonképpen közel azonos a kapott támogatásokkal, melyet rész-
letesen tartalmaz az éves kötelező beszámolónk a polgárőr egyesületünk éves közgyű-
lése előtt. Ami megállapítható volt korábban, hogy a kapott támogatások pályázati 
összegek jelentősen csökkennek évről évre. Azonban elmondható, hogy  2018 évben 
556.000.forinttal  volt több az éves költségvetésünk, ennyivel kaptunk több támoga-
tást,mint 2017.évben. 
 
A teljes beszámoló anyaga szintén elérhető bárki számára az egyesület honlapján 
(http://hajduszoboszlopolgarorseg.freewb.hu ) valamint az Országos Bírósági Hivatal-
nál is. 
 
Az éves munkánkról röviden ennyit szerettem volna jelenteni. Kérem a tisztelt képvise-
lő testületet,hogy a Hajdúszoboszlói Polgárőr Közhasznú Egyesület 2018 éves munkájá-
ról a beszámolómat fogadja el. 
 
Hajdúszoboszló,2019.02.15. 
 
                                                                          Tisztelettel:           Nemes Gyula  
                                                                                                     polgárőrség elnöke 

http://hajduszoboszlopolgarorseg.freewb.hu/

