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Tisztelt Képviselő Testület! 
 

Az Országos Polgárőr Szövetség Szolgálati Szabályzata VI. fejezete 115. pontja alapján 

a polgárőr egyesületünk 2019. 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: nem lépett ki egyetlen tagunk sem.  

- jelenlegi létszámunk: 36. fő, ez kettő fővel nőtt a 2018-es évhez képest. 

 

Fegyelmi gond, probléma az elmúlt esztendőben sem volt egyesületünknél, mindenki 

tisztességesen végezte önkéntes munkáját. 

Polgárőr törvényt és a szolgálati szabályzatot, minden polgárőrünk tudja, melyekből 

sikeres vizsgával rendelkezik, azt a gyakorlatban szakszerűen és kulturáltan tudja al-

kalmazni.  

A szolgálatba rendszeresen kijáró bajtársak felszerelése, polgárőr ruházata szabályos, 

teljesen megfelel a törvényben foglaltaknak. Ezáltal a szolgálatban lévő járőrök egysé-

gesen jelennek meg a közterületen, hiszen a büntető jogi védelem egyik feltétele az pol-

gárőr egyenruha. A járőrben lévő polgárőr, ha az előírásnak megfelelően szabályszerűen 

járőrözik, közfeladatot ellátó személynek minősül. 

 

A múlt évben szintén tovább folytattuk az ifjú polgárőrök, a 18 év alatti fiatalok belép-

tetését az egyesületünkbe hiszen, e korosztály részéről országosan nagy volt az érdeklő-

dés az önkéntes munka, az önkéntes szolgálat iránt. Sajnos nálunk nem sikerült egyetlen 

egy fő ifjú polgárőrt sem beléptetni egyesületünkbe, nem jelentkezett senki sem. 
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A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény szerint az érettségi bizonyít-

vány kiadásához ötven óra közösségi szolgálat szükséges, melyet az érettségi vizsgára 

jelentkező tanulóknak kell igazolniuk. Az Egyesületünk a törvény kihirdetése óta nyitott 

a diákok fogadására és foglalkoztatására.  

Nagy segítséget nyújtanak a polgárőrségünknek az önkéntes munkájukkal. Segítenek a 

vagyonvédelmi tanácsokkal ellátott szórólapok terjesztésében, az irodai munkában, né-

ha pedig bele kóstolhatnak a közterületi járőrözésbe is.  

 

Bízunk és reménykedünk abban, hogy a nálunk közösségi szolgálatot teljesítő fiatalok 

rövidesen teljes jogú tagjai lesznek egyesületünknek. Számos középiskolával kötöttünk 

eddig együttműködési megállapodást, hiszen ez az egyik feltétele a közösségi szolgálat-

nak.  

  

Technikai ellátottságunkról is szólnék néhány szót, hiszen ezek megléte működésünk-

höz feltétlenül kellenek.  

 

Korábban már erről több fórumon is beszámoltam, hogy sajnos saját gépkocsink nincs a 

járőrözéshez, egy üzemben tartásra megkapott kocsit használunk. Ez azonban nem a mi 

tulajdonunk és már eléggé elhasználódott állapotú. Ennek apropóján gondoltuk tovább 

az egészet, hogy ha már pályázaton nem pályázhattunk új gépkocsi beszerzésére, akkor 

gyűjtsünk rá. Ennek eredményeként megvalósulhatott a múlt év novemberében, hogy 

sikerült egy új Dacia Duster típusú városi crossover szolgálati gépkocsit vásárolni. 

 

 

 
 

Szeretném megköszönni a polgárőrség nevében valamennyi támogatónak, aki ebben 

részt vett és segítette egyesületünket. 

Úgy gondolom, annyit megérdemelnek, hogy beszámolómban is megemlítsem őket.  

A legnagyobb támogatási összeget, a Hajdúszoboszló város önkormányzata nyújtotta. 

Támogatott még bennünket, a gépkocsi megvásárlásában az Országos Polgárőr Szövet-

ség, Hajdú László EV., Hajdú-Guard Kft, Kemencés Kft, Barthaszántó Kft., Emág-2000 

kft., Búzakalász Zrt., Agropet 2003 kft., Marosi György Csongor, Amigo-Trans kft., 

Aqua-General kft.  

 

A betervezett szolgálatok során a bel és külterületeken 2019 évben is nagyon sok kiló 

métert tettünk meg járőrözéssel. Az új szolgálati gépkocsink felszerelése, külső megje-

lenése az előírásnak megfelelő, rövidesen fel fogjuk még szerelni mobil figyelmeztető 

jelzéssel. 

Közlekedési baleseteknél a jelzőőri tevékenységeknél ennek használata ugyan is kötele-

ző. Biztonságos közlekedés érdekében fogunk rá vásárolni négy darab téli gumit is. 
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Szintén nőtt a robogó parkunk, hiszen a múlt évben az Országos Polgárőr Szövetségtől 

kaptunk két Motowell típusú robogót, amit személyesen Dr. Túrós András elnök úrtól 

vettem át Budapesten a készenléti rendőrség udvarán. 

 
Egyesületünknek, így már négy robogója van, melyeket szintén bevonunk a napi szolgá-

latba, ha az időjárás engedi. Az erős városi forgalomban a robogók kiemelkedő szerepet 

kapnak, hisz azokkal gyorsan és hatékonyan tudjuk elérni a közúti balesetek helyszíneit, 

és ezáltal ha szükséges akkor a forgalomirányítást szinte perceken belül meg tudjuk 

kezdeni. 

 
Rendelkezünk még hat darab kiváló állapotban lévő az előírásnak megfelelő szolgálati 

kerékpárokkal, amit a nyári hónapokban a polgárőreink rendszeresen használnak a jár-

őrözés során az üdülő övezetekben.  

 

Az Országos Polgárőr Szövetség a Pro-M Zrt.-től ezer darab EDR (Egységes Digitális 

Rádió távközlő Rendszer) kézi rádiókészüléket kapott. A rádiókat a megyei szervezetek 

osztották ki a polgárőr egyesületeknek, és egyben biztosították a polgárőrök oktatását is. 

A rádiókból egyesületünk is kapott tartós használatra négy darabot, de csak a szükséges 

vizsga elvégzése után lehet ezeket a készülékeket üzemeltetni. 

Az EDR- rádiók alapvetően a polgárőrök egymás közötti egyszerű és gyors kommuni-

kációt, kapcsolattartást szolgálják. Biztonságot adnak a polgárőröknek, kivételes és ha-

laszthatatlan esetben az erre a célra biztosított csoporthívásban segítséget tudnak kérni a 

tevékenységirányítási központtól. A készülék országos hatótávolságú, és nem árnyékol-

ják le a dombok sem. 

 

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 Hajdúszo-

boszlói 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. 
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A polgárőr egyesületünk törvényben meghatározott három alapfeladata: 

- Közterületi járőrszolgálat, a közrend a közbiztonság védelme valamint a bűnmeg-

előzés érdekében. 

- Figyelőszolgálat, az erre beosztottak feladata, hogy a megfigyeléssel érintett területen 

a közrendet, közbiztonságot veszélyeztető cselekményeket megelőzzék és megszakít-

sák, továbbá a rend fenntartása érdekében segítséget nyújtsanak a közösségi rendezvé-

nyek rendezőinek.  

- Jelzőőri tevékenység, melyet a közúti baleset helyszínén, valamint a bölcsőde, az 

óvoda, az általános és középiskola közvetlen közelében lát el. 

 

A törvényben rögzített három fő alapfeladatunkra lebontva az eltöltött szolgálati órák a 

következőképpen alakultak:  

 

Polgárőr szolgálati órák száma 2019. I-XII. hónap 

Közterületi járőrszolgálatban    817 óra 

Figyelőszolgálatban      55 óra 

Jelzőőri tevékenységben      22 óra 

Összesen:      894 óra 

 

Szolgálat ellátásunkat túlnyomóan gépkocsizó járőrszolgálat teszi ki, de szoktunk gya-

logosan, segédmotoros kerékpárral és kerékpárral is járőrözni.  

Ezek aránya százalékosan érzékeltetve, 80 % gépkocsival, 11% segédmotoros kerékpár-

ral, 5% kerékpárral,4% gyalogosan történik. Bízom benne, hogy a kerékpáros, robogós 

szolgálat ellátásunk emelkedni fog ebben az évben, hiszen elmondhatjuk, gyakorlatilag 

kerékpár és robogó flottánk van. 
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Múlt évben januártól decemberig mindösszesen 36 fő polgárőr teljesített szolgálatot a 

Hajdúszoboszlói Polgárőr Közhasznú Egyesületnél. 

A 2019-es évben 195 alkalommal, 420 fő, 894 óra időtartamban végzett szolgálati fel-

adatokat.   

Önállóan munkánkat 177 alkalommal, 392 fő, 793 óra időtartamban teljesítette.  

Ezen időszakban 18 alkalommal, 28 fővel, 101óra szolgálatot láttunk el a rendőrséggel 

és más hatósággal közösen.  

Az egyesületi gépkocsikkal (a régivel és újjal) az elmúlt esztendőben összesen 

8.793.kilométert tettünk meg közterületi járőrözéssel. Robogóval pedig 1.400 km-t 

mentünk a városunkban és külterületen. 

 

Diagramos kimutatással is érzékeltetve, összehasonlítottam a 2018-as évet a 2019-es 

évvel, mely a következő képen alakult.    

 

 

2018 – 2019 évben a szolgálatok alakulásának összehasonlítása: 

 

 

2018. év 

 

Rendőrséggel Önálló szolgálat Összes szolgálat 

Alkalom 25 149 174 

Fő 25 354 379 

Óraszám 154 727 881 

Kilométer   8753 

2019. év Rendőrséggel Önálló szolgálat Összes szolgálat 

Alkalom 18 177 195 

Fő 28 392 420 

Óraszám 101 793 894 

Kilométer   8793 

   

 

RENDŐRSÉGGEL  KÖZÖS  SZOLGÁLATUNK       SAJÁT  SZOLGÁLATUNK 
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 ÖSSZES SZOLGÁLATUNK                                       MEGTETT   KILOMÉTER 

  

A közterületen eltöltött összes óraszámot, ha megszorozzuk a megállapított átlagosnak 

vélt vagy annak tartott magyarországi órabérrel, akkor elmondhatjuk, hogy 1.269.480. 

forintértékű munkát teljesítettünk szabadidőnkből, teljesen ingyenesen a közjavára a 

tavalyi évben. 

A Rendőrség és a lakosság kérésére több esetben teljesítettünk az üdülő övezetekben, 

hétvégi házas területeken 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:2018 évben: jelzésadás hatóságok felé 57, eltűnt személy 

felkutatása 1, tettenérés 1, segítségnyújtás 9, 2019 évben: jelzésadás hatóságok felé 62, 

eltűnt személy felkutatása 1, tettenérés 0, segítségnyújtás 10 eset. 

 

 

 
 

Folyamatos a közbiztonsági járőrszolgálat településünkön főleg a zűrösebb hétvégi éj-

szakákon együttműködve a másik fő stratégiai partnerünkkel, a rendőrséggel. 

Közlekedési baleseteknél, bűnügyi helyszíneknél a terület biztosítása, forgalomelterelés, 

a helyszínelő munkájának segítése, hatósági tanúskodás.   
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Kegyeleti ünnepeken, mindenszentek és halottak napja alkalmával a temetőnél a forga-

lomirányítása, a parkolók és járművek őrzése. A temető belterületén járőrözés a lopások 

megakadályozása céljából. Ebben részt vett 16 fő polgárőr, 72 óra időtartamban s el-

mondható, hogy ezen idő alatt senki sérelmére nem történt egyetlen szabálysértés és 

bűncselekmény sem a köztemetőnél. 

 
Szeptemberben tanév kezdéskor is ott voltunk az iskolák előtti gyalogátkelőhelyeknél. 

Négy hétig tartó becsengetés előtti zebraszolgálatot szerveztünk, ahol a frekventált idő-

pontban segítettük a gyermekek biztonságos átkelését, ezt 26 alkalommal, 2 fővel, 26 

órában teljesítettük. 

 
 

 

A Közintézmények, bevásárló központok, játszóterek, közparkok, parkolók, posta épü-

leteinek, tereinek visszatérő, és rendszeres ellenőrzése. Ezzel megelőzve a bűncselek-

mények bekövetkezését. Jelenlétünkkel számos garázdaság, szándékos rongálás sza-

bálysértés, és bűncselekmény elkövetést előztük meg. 

 

Minden városi megemlékezés, koszorúzás, rendezvény eseménymentes lebonyolításá-

ban is részt vettünk a rendőrkapitányság munkatársaival közösen. 

Sorolhatnám még a ténykedésünket, mert az színes és sokrétű, így ne hagyjuk ki belőle 

a külterületi erdőkben, erdősávokban a falopások megakadályozása céljából, és az ille-

gális szemét lerakó helyek felszámolása céljából tett járőrözésünket a mezőőrséggel 

közösen sem.  

 

Polgárőrségünk tovább folytatja a nagyvárosi bűnmegelőzési programot, a városunkban 

is kiemelten kell kezelni a vagyon elleni bűncselekmények visszaszorítását, hiszen főleg 

ezek a cselekmények bosszantják a lakosságot. Egyesületünk a program keretén belül 

nagyobb hangsúlyt fektet a látható polgárőr szolgálatokra, mert ezzel is javítani kívánja, 

és úgy gondolom, tudja is a lakosság szubjektív biztonságérzetét. 

 

Az Agrárminisztérium és az Országos Polgárőr Szövetség 2019. november 9-én a „Kül-

területek Biztonsága, Környezetünk védelme” címmel programot hirdetett a 2019-2020 

évre.  
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A programban egyesületünk is részt vesz, ennek célja, a jogsértések – a zártkerti, szán-

tóföldi, mezei, erdei lopások –megelőzése. A tanyákon és külterületeken élők biztonsá-

gának garantálása, a gazdaságok, nagy értékű eszközök, üdülők védelme, tevékeny sze-

repvállalás a környezet- és természetvédelemben. 

A polgárőr szolgálatok egy részét külterületekre fogjuk szervezni. 

 

Az idei évben egyik legfontosabb célunk az is, hogy minél több olyan személyt, szemé-

lyeket érjünk tetten, akik illegális szemét lerakásával szennyezik környezetünket. 

 

 
 

 

Bevezettük az úgynevezett, „látogató cédula” elhelyezését. Ezeket a cédulákat oda he-

lyezzük ki, ahol szolgálatunk során vagyonvédelmi ellenőrzést végzünk, tartunk, ezzel 

biztosítva, hogy az adott időben jelen vagyunk.  

 
 

Hisszük, hogy a hathatós bűnmegelőzés a Rendőrség – Polgárőrség – Önkormányzat 

hármas pillérére támaszkodik. Ezért ennek a három szervezetnek szorosan továbbra is 

együtt kell dolgoznia. 

A 2019-es év során szintén számos alkalommal végig látogattuk az általunk ismert idős 

egyedül élő magatehetetlen személyeket, lehetőséghez képest ellenőriztük ingatlanukat, 

valamint azt, hogy biztonságban vannak.  

Hasznos bűnmegelőzési tanácsokkal láttuk el őket, hogy ne váljanak bűncselekmények 

áldozatává. Vagyonvédelmi tanácsok, ajánlások megtalálhatóak a látogató cédulánk 

hátoldalán, amit szintén a postaládákban helyezünk el. 

Az egyesület gazdálkodásáról néhány gondolatot szeretnék még jelenteni. 

 

Tudják nincs önálló vagyonunk, a polgárőrség, ez az önkéntes szervezet csak támogatá-

sokból tud működni, elmondhatjuk, hogy minél több támogatást kapunk annál többet 

tudunk a közterületen, külterületen járőrözéssel eltölteni. A befizetett tagdíjon felül per-

sze mi is kivesszük a részünket ebből, hiszen régebben előfordult az is, hogy saját pénz-

ből tankoltuk meg a szolgálati gépkocsit, vagy saját autóval járőröztünk, hiszen ha a 
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feladat több járművet kíván, egy kocsival ezt nem lehet megoldani. Igaz ez ritkán fordul 

elő. 

 Ilyen a két legnagyobb biztosítást igénylő rendezvény, például a Tour de Hongrie elne-

vezésű kerékpáros verseny, Kamionos találkozó, ami tudomásom szerint az idén is meg-

rendezésre kerül városunkban.  

Egyesületünk a rendelkezésére álló pénzeszközökkel a közgyűlés által jóváhagyott költ-

ségvetés alapján, a mindenkor hatályos pénzügyi, számviteli szabályok rendelkezései 

szerint gazdálkodik. 

Polgárőrségünk gazdálkodását a takarékosság, a kapott támogatások ésszerű és célszerű 

felhasználása jellemzi. 

 

Azt örömmel kijelenthetem, hogy egyesületünk jelenleg nem küzd napi anyagi gondok-

kal, hiszen a legfontosabb a pénzügyi fedezet meg van a járőrözéshez a soron következő 

támogatás megérkezéséig. 

 

Szeretném tisztelettel megköszönni a Polgármester úrnak a képviselő testületnek, hogy 

az idei évtől háromszorosára emelte meg az éves támogatásunkat. 

Működésünk egyik nagy feladata a jövőben is, további támogatók megkeresése, pályá-

zati lehetőségek maximális kihasználása. 

 

 

 

Kapott támogatások 2019 évben : 

 

Hajdúszoboszló Önkormányzat működési támoga-

tás 
 500.000.Ft 

Hajdúszoboszló Önkormányzat gépkocsi vásárlási 

támogatás 

            2.500.000.Ft 

Országos és megyei Polgárőr Szövetség működési, 

gépkocsi vásárlási támogatás  

 685.100.Ft 

Egyéb források:   

Hajdú László Egyéni vállalkozó                                 400.000.Ft 

Aqua-General Kft.   250.000.Ft 

Hajdú-Guard Kft.                                                                     200.000.Ft 

Agropet 2003 Kft.                                                      10.000.Ft 

Barthaszántó Kft.               50.000.Ft 

Búzakalász Zrt.               60.000.Ft 
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Amigo Trans Kft.             30.000.Ft  

Kemencés Kft.            80.000.Ft 

Marosi György Csongor           50.000.Ft 

Páll Cosmetic Kft.         250.000.Ft 

EMAG-200 Kft.                                                                               20.000.Ft 

Civil szervezetek és intézmények önkormányzati 

támogatására 2019  

        200.000.Ft 

NEA pályázat  

eFt 2019 

 nem nyertünk    

 

SZJA  1 %           58.662.Ft 

 

 

Kapott támogatások összesen 5.363.762.Ft, amit teljes egészében a működési költsé-

günkre tudtunk fordítani. Ebből az összegből az új szolgálati gépkocsi megvásárlására 

4.160.000.forintot költöttünk el, a további éves működésünkre pedig 1.203.762.forint 

maradt. Kiadásaink tulajdonképpen közel azonosak a kapott támogatásokkal, melyet 

részletesen tartalmaz a kötelező beszámolónk az egyesületünk éves közgyűlése előtt.  

Az elmúlt évben megállapítható, hogy a támogatások, pályázaton elnyert összegek je-

lentősen növekedtek szervezetünknél.  

A 2019-es év, azaz időszak, amikor kijelenthetjük, hogy minden idők legtöbb támogatá-

sát kaptunk, a költségvetési szervektől és magánszemélyektől egyaránt.  

Ez a támogatási bizalom egy újabb lökést, bátorítást ad egyesületünknek, mivel tudjuk, 

hogy a támogatóink számítanak ránk. Úgy érezzük, hogy városi és országos szinten is 

szükség van az önkéntes munkára.  

 

A teljes közhasznúsági beszámoló anyaga az éves közgyűlés után elérhető bárki számá-

ra az egyesület honlapján (http://hajduszoboszlopolgarorseg.freewb.hu ) valamint az 

Országos Bírósági Hivatalnál is. 

 

Az éves munkánkról röviden ennyit szerettem volna jelenteni. Kérem a tisztelt képvise-

lő testületet, hogy a Hajdúszoboszlói Polgárőr Közhasznú Egyesület 2019 éves munká-

járól a beszámolómat fogadja el. 

 

 

Hajdúszoboszló,2020.02.15. 

 

                                                                           

                                                                        Tisztelettel:  Nemes Gyula sk. 

                                                                                           Polgárőrség elnöke 

http://hajduszoboszlopolgarorseg.freewb.hu/

