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Tisztelt Képviselő Testíilet!

AzOrszágos Polgárőr Szövetség Szolgálati Szabályzata YI" fejezete 115. pontja alapján
a polgárőr egyesületünk 2020 évben elvégzett mrrnkájáról az alábbiakat jelerrtenr.

Az elrnirlt esáendö a Hajdúszobosziói P*lgár§r Krizhasznú Egy*súlet tag|ainak s*rn
volt egyszerír. hiszen rninket is megárintett a világméretú pandérrriás }relyzet,
A tbrtöző betegség. {covicl-19), a Magyarcrszág konnánila által ki]rirdetett kijárási kor-
látozások,a l.észhelyzet g.vökeresen rrregvált*zta§a az önkéntes szalgálatvállalást a napr
szolgálat ellátast és annak módját. Tenrrészetgsen egy*sületürrk valamennyi tagja szigo-
rúan betartotta és betartja a járványügyi elóirás*kat mind a szolgálatbax és azon kir.ül
is, példát nrutaiva ezzel aváros iakosságának,
A koronavírus ján án__v számos ír1 t-eladat elé állitotta a polgárőrségnnket, amelyeknek
megoldásában iratékanvan közreműködtünk l,alamennyi hatósággal, részükre minden
segitséget megadr,a
Ebben az időszakba* a köaerületi szolgálatieljesilés fo céija a j*gsérrések megelőzése
volt, de emell*tt az *gészségiigyi járványhelyzettel kapcscl*t*s állami. önkormányzati
intézkedések betartását is tigrelernrnel kisértírli. {szájrnaszk viselése. tár.olságtartás,
gytil ekezési szabáli.ak stb },

Szabályszegés esetén. ha szükséges volt, akkr:r értesitetttrk a hatóságat. A r,írus terjedé-
se elejérr jelen voltunk a hel_vi járóbeteg etlátö centrumnál, ahct segitetttik az egészség-
ügyi dolgozak lnun}ráját a beléptetésnél. Ellenöriztük rrrég a kr}zterúleten lévö szalradté-
ri kondi parkokat,játszótereket. hiszen a vészhelyzet elején ezeliet sem 1ehetett használ-
ni, záwa kellett tartani.
Polgárórségünk a kapo§ támogatást a töné*_yi elóirásckrrak r*egíblelőerr lrasználta tbl,
mely a műkódésünkhóz elengedhetetlen§l ketlett. Ebbőt túl*_.vornó részt felszerelést,
üzemanyagot vásárolrurrk, ill, a járműveinket és eg_vesliletiinket *iikadte§ük.
Tagságrrnk létszánra az értékelt időszakban a kőr,etkezöképpen alakult.
- belépett az egyesiiletbe i. fc
- kilépett: nern lépett ki egyetlen tagunk sem.
- jelenlegi létszárrrunk,, 37 . fő, egy för,el emelkedett a 20 i 9-es ér,,hez képest.
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Fegl.,elrni _{ond, problerrta az elin*lt esztendőbeí §cln v*lt egl,esiiietüfikrrél, rfiirrdcrrki
tisáességesen vég*zte *nkántes rnunkáját.
Polgárór törvén3,t es a szolgálati szabályratct. nlinde* p*lgárönink tudja. melyekböl
sikeres vizsgár,al rendelkezik,^ azt a gvak*rlatban szakszerüen és ku}turáltan tudja al-
kalnazni.
A szolgálatba rendszeresen kijáró p*lgárörök fulsz*relese, ruházata szatrály+s, te§esec
m*gtblel a törvénvb*n i*glaltaknak. Ezaltal a sz*lgálatban levö 3árörök egységesen _ie-
lennek meg a közterirleten, biszen a bllnteró j*gi r,édelem e5ik leltet*le többek között a
polgárőr eg3,etrrulra. A jarórben levó polgárór" ha az elóirásnak megfelelően szabál_ysze-
*1en járőrözik. alcir*r a büntető tör\,é,l.§ idsr,*rralkazó paragrai*sa alapján közlbladatat
ellátó személv§ek rnirrósül.
A millt évben szintérr lovább folytat*k ae i{ú p*lgárőrök, a i8 *r, ala§i l-ratai*k belép
tetését az eg,vesüle§irrkbe hiszerr. e korcsrtály r*széről *rszág*s*n nilgt vclt az érdeklő-
dés az önkéntes mxrka, az önkéntes szolgálat iránt, Az idén már elmondha§uk. hogy a
mirlt évhez képest, e5 lő iijú polgárőrt sikeriilt beléptetni egve:riletirnkbe, mint ha lát-
szana valami elm*zdulás a t]atalak karéberr,
A Nemzeti Közneve}ésről szóló 2011.evi CXC, törvénv szerint az érettségi bizon3,ít-
vány kiadásához ötven óra közösségi szclgátat szükséges- m*l5*t *z étettségi vizsgára
jelentkezö tanulóknak kell igazolniuk. A,z Eg_vesületünk a tön*ny kihirdetése óta n_v-itott

a diákok fcgadrisára és lbglalkozlatására.
Nagy segítséget nlu_ltanak a p*lgárörségünl-:rek az őnkénlts rxunkájukkal. Segíten*k a
vagyonr,.éd.elmi tanácsokkal ellátatt szólólap*k tt{esztésÉbifi_. az irodai munkábarr. né-
lra pedig bele kastolhatnak a köx*rületijar§rázesbe is.
Bízunk és remé*ykedit*k *bban, hogy a nálunk kcz*sségi rz*lgál;rt*t te§esító fiatal*k
rövidesen te§es j*gu tagiai lesznek egyesuletrinknek, Szám*s krizépiskalár,al kötötliink
eddig együttrnúködÉsi megállapodást, hiszen ez az eg,v-ik f-eltát*l* a kőzössegi szolgálat-
nak
Technikai ellátcttságu*król is szólnék néhárr1. szót- hiszerr ez*k megJéte műk*désaxk-
höz t'eltótlenü] kell*aek,
Büszkén jelenth*terrr. h*g_v rnár rendelkezünk minden igen3,,t ki*légitö saját tulajdanú
szolgálati gépkacsival- hiszen a tánogatóinknak köszönhetöelr s gl}n*k eredrxényeként
sikerült egy új Dacia Duster típusú r,,ár*si cí{}§sül€f szolgálati gépk*csit r.ásiirolni.
Járör gépkccsjr:kat *r1*- hiszen még ér,ekig *zzel k*ll rnegolda:ri;r k*lttrüieten és a
i,árosunklran a jár*r*z*st. Elhataroztuk. ir*g_v ir iehetős*ghez k*pest tárolási lehetöseget
is keresünk a gépk*csinak, ig1 m*gkeresriili a Yárcsgazdátk*dási N*nprolit Zrt, vezér-
igazgatóját" hogy ebben segítsen, A vezerigazgató rrr segitett is rendelkezésirnkre b*-
csájtotta a Bányásr utca ?6 alatt lévö garáest. köszönjúk neki,

A beteru-,ezett sz*lgálatok során a gépkacsinkkal. r*bogékk*l bel és küte*iletekerr 3{}?*
évben is nag_von sgk kilamétert tettünk meg jár§rözéssel. Az i{ sz*lgálati gépkacsink
felszerelése, kiilsö megjelenése az elöirásnak megielelö. aeóta nrál felszerelt*k mobil
figyelrneztetó jelzóssel is.
Köz|ekedésí baltseteknél ajeizóöri ter€ken3,s*geknél enn*k használata ugyan is kotele-
zó. §iáonságos közlekedés érdekében már r,ásár*ltrrrrk r:ég.r, darab tÉli gurnit is. ig1= a:
idei télnek ntár arual l,ágt*nk neki. Egyesúietiir:knek- *rár a*g3.szalgátati robogója lr&n_.

melyeket szintén bevonunk a napi sz*lgál*tba. h* az idóiárási yisz**y*k megengedik.
A városi tbrgal*rnbarr a rabogók kisrnelked* :zerepet kapnak. hisz azokkal gvorsan és
haték*nyan fudjrrii elérni a közirti bal*sete& h*lvszíneit. es ezáltal ha sziikséges. akkor a
tbtgalomirányitást szi*te perceken beliil m*g tudiuk kezdeni.



Rendelkezünk rnég hat darab kiváló állapotban lévő az előirásnak megt-eleló szolgálati
kerékpárokkal, amit a nyári hónapokban a polgárőreink rendszglesen használnak a jár-
órözés során, ióleg kiemelten az üdülő övezetekben.
Az Országos Polgárör Szövetség EDR {Egységes Digitális Rádió távközlö Rendszer)
kézi rádiókészülékeket osztott ki orszá,eosan. A rádiókból egyesületünk is kapott tartós
használatra négy darabot. de gsak a szükséges vizsga elr.égzése után lehet ezeket a ké-
szú l ékeket i.rzemeItetn i.

Az EDR- rádiók aiapvetöen a polgárőrök eg3.más koziitti egl,szerü és gyors kommuni-
kációt, kapcsolattartást szolgátják, Biztonságat adnak a polgárőróknek, kivételes és ha-
laszthatatlan esetben az eíTe a célra biztositott csoporthivásban segitséget tudnak kérni a
rendőrségi ter,ékenységirányítási központtól, A készülék országos hatótávolságu, és
nem árnvékolják le a dcmbok sem,
A kapott támogatásokból tudtunk vásárolni még két darab test kamerát, melyet a szolgá-
latban lévő polgárőreink rendszeresen használnak. A testkamerával tudják rögzíteni a
szolgálatuk során törtent esenrénl,eket, ezzel biaositva többek kózótt azt is, hogy az
intézkedésűk szakszerű és kulturált. A testkamerás felvétel bizonyitó erejű az eljárások
ttsztázasa során.
Polgárőr egyesúletürrk rendelkezik orrálló iradával is ahol a havi g;,-űiéseirrket, éves
közgyúléseinket tarijuk A polgárör iroda a Hajdúszoboszló Bányász utca 26 szám ala§
lévő hó központ egl,ik helyisége,
Beszámolóiban minűg megemlítem. hog.l megvalósitottuk a heti egy alkalmas ügytél-
fogadást, Minden héten a hétíói napon 16 és17 óra ktizatti időben tisztelettel várjuk a
lakossági bejelentéseket, észrevételeket, Ezeket a bejelentéseket a t'eldolgozás után, ha
szükséges azonnal. ha nem akkor pedig a sz*kásos havi gr.írlésiirrk alkalmával tor,ábbit-

.juk a hatóságok t'elé
A po l gárór e gy esületún k torvén yben rne ghatá r ozlll h árom al apfeladata.
- Közterületi járőrszolgálat, a közrend a közbiztonság védelme valamint a búnrneg-
elözés érdekéllen.
- F-igyelőszolgál*t, az .ír. beosztottak feladata. lrogy a megfigyeléssel érintett területen
a közrendet, közbiztonságot veszélyeztetö cselek*rényeket tregelőzzc'k és megszakit-
sák, továbbá a rend t-enntartása érdekében segítséget nyújtsanak a közösségi rendezvó_
n_vek rendezőinek,
- Jelzőőri tevékenység- melyet a kozúti haleset helyszinén, r.alamint a bölcsőde. az
óvoda, az általános és kozópiskola közvetlen közelében lát e1,

A törvényben rögzített három tő alapteladatrrnkra lebontva az elröltott szalgálati órák a
követ alakultak:



Szolgálat ellátásunkat túlnyomóan gépkccsizó járőrszolgálat teszi ki, de szoktunk
gyalogosan. segédmotoros kerékpárral és kerékpárral isjárörözni. Ezek aránya százalé-
kosatr érzékeltetve,77 üÁ gÉpkocsival, 13s,6 segédmctoros kerékpárral_ 7% kerékpár-
ra1,3_Yó gyalogosan történik. Bizom benne, hog3, a kerélipáros valamint a robogós szol-
gálat ellátásunk százalékosan ernelkedni fog ebben az évben= hiszen elrnondhatjuk, gya-
korlatilag kerékpár és robogó í-lottánk van.

§zolgálat ellátás módja
Xgépkocsival77%

* sr*kp,13%

- k*rékpárral 7%

#gyal*gosan 3%

Múlt évben januártól decemberig mindösszesen 37 tó polgárőr tel_iesített szolgálatot a
Hai dúszoboszlói Pol gárór Közhasznú E 91, esül et*él.
A 2020-es évben 2ü3 alkalommal. 4B7 fő, 92ó óra időtartamban végzett szolgálati l-el-
adatokat.
Önállóan rnunkánkat l8i} alkalornrnal. 378 fo, 811 óra idótartambanteljesitette.
Ezen időszakban 23 alkalornmal,29 fiövel, 11-Sóra szolgálatot láttunk el a rendörséggel
és más hatósaggal közösen.
Az egl,esületi járrnüveinkkel az elrnúlt esztendöben összesen 13,946. kilométert tettünk
meg köáerüieti járörözéssel a bel és a kúlterületeken. Ebi]öl robogcvai pedig 2.5ü0 knr-
1 menlünk a városunkban az üdülő ör,ezttekben" a mezógazdasági területeken.

Diagramos kimutaással
éwel, mely a következö
2Q19 * 2020 óv*ren a szt

is órzékeltetye, összehasorrlitottarn a 2*l9-es évet a ?020-as
képen alakult.

a tl

20|9. év Rendörséggel Önálló szolgiilat Osszes szolgálat

Alkalom 18 177 195

Fő 28 39? 42a

Oraszám 101 793 894

Kilométer 8?93

2019. év Rendörséggel ünálló szolgálai Összes szolgálat

Alkalom ,!") 180 2ü3

Fő 29 378 4t7

Oraszám 1l5 8]1 936

kilométer 13946
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A közterületen eltöltött összes óraszálrrot, ha megszorazzuk a rnegállapított átlagosnak
vélt vagy annak tartott magyaroíszági óraberrel. akkor elrnondhatjuk, hog1, 1342.4aa
iorintertékú nrunkát teljesitettiinii szabadidönkböt, tetjesen ingyenesen a közjar,ára a
tavalyi évben. Az elemzések és tapasztalatak alapján látható, hogv az utóbbi időben a
közterületekhez kapcsolódti bűncselekmányeket a hét második lblében - csütörtök és
vasárnap koztitt- a késő esti órákban követik el. Ezt a ténv*t az egy,esü}etiink a szolgálat
szervezés sorát nrindig ligyelernbe veszi, ezett főleg ebben az időszakban szaktunk
szolgálatot vá]lalni,

A Rendőrség és a lakosság kérésére több esetben teljesitettünk az üdülő övezetekben,
hétvég] házas területeken tig.velősz*lgálatat a bűncselekmény elkövetőjének tettenérése
érdekében. A szolgálat ellátás során számcs a]kalr:mmal értesitetttr}i a hatóságot, illetve
kértünk rendőri intézksdést. Errő] tesz tanúbizonyságot a rendőrség és a polgarőrség
szolgálati naploja is.

Főbb intézkedések alakulása:2019 évben: jelzésadás hatóságok felé 62, eltűnl személy
felkutatása 1, tettenérés 0. segitségnyújtás 10 eset, 2020 évben: jelzésadás hatóságok
felé 58. eltűnt személy lelkutatása 1, tettenérés 1, segitségn,vújtás 11,
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# 2020

Folyarnatos a közbiztonsági járőrszolgálat településünkön foleg a zűrösebb éjszakákon
eg.vüttmüködve a rrrásik fo stlatégiai partnerünkkel. a rendőrséggel.
Közlekedési baleseteknél. bűnügyi helvszinekné1 a terület biztositása, forgalomeltereiés"
a he l1,,szine lő rn unkáj ának segitése, h atósági tanúskodás.
Keg_veleti ünnepeken, mindenszentek és halottak napja alkalr*ával a ternetónél a forga-
lomirányitása, a parkolók és járművek örzése volt a t-eladatunk, Á temető belterületén
járőrözés a lopások megakadályozása céljából, Ebben részt vett 12 ló polgátőr,24 óra
idótartamban s elmondható, hogy ezen idó alatt senki sérelmére §em történt egyetlen
szabálysérrés és bűncseiekmény sem a köztemetőnél.
Szepternberben tanév kezdéskor is ott vait*rrk az iskoiák eiótti g,alogátkelőhelyeknél,
Négy hétig tartó becsengetés elötti zebraszolgálatot szerv,eztünk. ahol a frekventált idö-
porrtban segitettuk a gyenrrekek biáorrságos átkelését. ezí ?2 alkalomrnal, 2 fóvel, 22
órában telj esítettiik.
A Közintézménl.ek- bevásárló kiizpontak, _játszóterek, közirarkr:k- parkolók, pcsta épü-
leteinek. tereinek visszatérö" és rendszeres ellenörzése. Ezzcl meg*lözve a bűncselek-
nrény,ek bekövstkezését, Jelenlétunkkel saimcs garázdaság, szándék*s rongálás sza-
bálysértés, és bűncselekmeny elkövetést előztiik meg.
Minden városi megemlékezés, koszoruzás. rendezvény eseménymentes lebonyolításá-
ban is részt vetiiink a rendőrkapitányság munkatársaivai k§z*sen,
Soralhatnám még * tevékenységünket. ffieri az szines és soklétii- igy ne hagyluk ki belő-
le a kUlteruleti erdőkben. erdősávokban a tblcpás*k megakadá}yazása cét_jábót, valamint
az illegális szemét lerakó helyek íelszámclása és a mezögazdasági területek védelrne
céljából tett járórözésünket sem.
Polgárörségiink tovább folytatja a nagyvárasi búnmegelózési programot, a városunkban
is kiernelten kell kezelni a vagyon elleni bűncs*lekrrrenyek visszaszoritását, hiszen fóleg
ezek a cselekrnénl,ek bosszantják a lakossága1. Egyesületünk 3. program keretén belül
rragyobb hangsúlyt fektet a látható pclgárör szolgálatokra, §lert ezzel isiavitani kivánja,
és úgy gondolom, tudja is a lakosság szubjektív biztonságérzetét,
Az Országos Polgárőr Szövetség még az elmúlt esztendőt is a ,.Külterúletek Biztonsága,
Környezetünk védelme" proglam keretében hirdette rneg.
A programban egyssriletünk is résá vesz. enrrek célja, a jogsértések - a zártkerti, szán-
tóföldi, mezei. erdei lopások -megelózése. A tanyák*n és kriltenileteken elők biztonsá-
gának garantálása, a gazdaságok, nagy értékú eszközök, údülők védelme, tevékeny sze-
repvállalás a környezet- és természetvédelemben.
A polgárór szolgálatok szánros részét is éppen ezért kiilterületekre szerv,eáük.
Az idei évben egyik legfontosabb célunk az is, hogv rninél több clyan személyt, szemé-
lyeket érjünk tetten" akik illegális szernét lerakásával szennyezik környezetüntrret. Ennek
felszámolása érdekében tervezünk úgyrrevezett vadkamerákat vásárclni és azokat ol_van
helyekre íbgiuk telepíteni. ahol gvakran raknak le illegálisan hulladékot.

_6_
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Folyamatosan használ.iuk az úg,vnevezett. -.látogató cédula" elhe1_1..ezését, Ezeket a cédu-
lákat oda helyezzük ki, ahol szolgálatunk során vagyonvédelmi tllenőrzést tafiunk^ ez-
zel biztosítva, hog1,, az adctt időben jelen vagy,unk. A helvi lehetóségekre és sajátossá-
gokra figyelernrnel ..biztcnsági látogatásck" keretében hivjuk fel a lakosság figyelrrrét a
bázaló kereskedelrni tevékenyógben rejlö veszélyekre. A kereskedelemnek ez a formája
,.álcázásként alkalrnazva" elósegíti a csalások, a besurranásas- és betöréses lopások el-
követését.
T*vábbra is hisszük, hogy a hathatós bűnrnegelözés a Reniiórség - Palgárőrség - Ön-
kormányzat hármas pillérére támaszkodik, Ezért ennek a három szervezetnek szorosan
továbbra is egytitt kell dolgoznia,
A pandémiás időszak ellenére betar§,a a biztonsá_ti elóírásokat a 3ü2ü-as év során is
több alkalommal végig látogattuk az általunk ismert idós egvediil élő magatehetetlen
személyeket, lehetősághez képest ellenőriztük ingatlanukat- valamint azt. hogv bizton-
ságban vannak.
Elláttuk öket fontos rrregelözési tanácsokkai, hog_r, ne váljanak büncselekrnények áldo-
zatává. Vagvonl,édelmi tanácsok. ajárrlások rnegtalálhatóak a látogaló cédulánk hátolda-
lán, amit szintén a postaládákban helyezünk el.
Az egyesület gazdálkodásáról néhány gond*latot szeretnék rnég j*i*rrteni.
A polgárőrség_ ez az önkéntes szervezet csak tárnogatásokból, einyerl pályázatokból tud
működni, Tén,v, m,inél több támogatást kapunk illetve minél több palyázatot nyerunk el
annál több időt rudunt a közteruleteken. és a kulteruleteken járórözéssel eltölteni,
Egyesúlettlnk a rendelkezésére álló pénzeszközökkel a közgyűlés által jóváhagyott költ-
sógvetés alapján, a mindenkor hatályos pénzrrgyi, számviteli szabályok rendelkezései
szerint gazdálkodik.
Poigárőrségünk gazdálkodását a takarékasság. a kapott támogatasok ésszeru és célszerű
feI használ ása j el l ernzi
Összegezve kijelenthetem. hogy egyesületünk jelenleg nem kiizd napi anyagi gondok-
kal, hiszen a legfonlosabb apénzilgyi fedeze1 fil*g van ajárörözéshez a scron következó
támogatás nregérkezésÉi g.

lsmételten szeretném tisztelettel rnegköszönni a Poigánnester úrnak a képviseló testü-
letnek, hogy az elmúlt esztendőben is támogatta közhasmú egyesülefiinket,
Működésünk egyik nagv fbladata a jövőben is, további támogatók megkeresése, pályá_
zati lehetóségek marimális kihasználása.
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Kapott támogatások összesen 2.77a3a7.Ft, arrrit teljes egészében a rnűködési költsé-
günkre tudtrrnk forditani. Kiadásaink tulaldonképpen közel azonosak a kapott tánogatá-
sokkal. rnelvet részletesen tartalnraz a kötelezö beszárnolónk az egyesületúnk éves kőz-
gyűlése előtt" arnit a tagság egyharrgúan elfogadott.
Az elrnírit évben az is megállapitható. hogy a tárnagatások" pályázaton elnyert ósszegek
j elentósen növekedtek szervezetünknél,
A 2020-as év. azaz időszak, amikor ktjelenthetjük, hogy ebben az esztendőben a máso-
dik leglöbb támcgatását kaptuk, a koltségvetési szen,ektől és magánszemélyektől egy-
aránt.
A támogatási bizalom úira bátoritást ad egr,,esületünknek, mivel tudjrrk. s érezzük, h<lgy

a támogatóink szárnitanak, számíthatnak rank. Ug1 gondoljuk, hog1. városi és országos
szinten szükség van tor,álrbra is az önkéntes nrunkára.
A teljes közhasznúsági beszámoió anyaga az ér,es közgl űlés után eiérhető bárki szárná-

Országos Birósági Hivatalnál is.
A munkánkról röviden ennyit szerettem volna jelenteni. Kérem a tisztelt képviselő tes-
tületet, hogy* a Hajdúszoboszlói Polgárör Közhasznú Egyesillet 2ü?O-as éves rnunkájá-
ról a beszámolómat fogadja el.
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fYjr^*r+
Tisáelettel: Nemes G

Potg#őrség elnöke

Az ő§d a*yr*, €§4gúá |Cdna fury rli§*l.*z * *foo{g* @, ry§*l- fut$n íe *1iI

_8-


