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A POLGÁRŐRSÉG CSABASZABADI
ELEKTROMOS KERÉKPÁR-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

A Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület (rövidített név: Polgárőrség Csabaszabadi) elektromos 
kerékpárral történő polgárőr szolgálat ellátását a következők szerint szabályozza:

1.  A szabályzat hatálya kiterjed a Polgárőrség Csabaszabadi tulajdonában és üzemeltetésében lévő 
elektromos kerékpárral történő szolgálati célú igénybevételére.

2. A szabályzat személyi hatálya kiterjed azon polgárőrökre, akik a polgárőrség tulajdonában, 
üzemeltetésében lévő elektromos kerékpárral történő vezetik, igénybe veszik .

3. A polgárőrségnél rendszeresített gépjárművek:
A polgárőr járőrszolgálatot ellátó elektromos kerékpárok, amelyek POLGÁRŐRSÉG felirattal, az
OPSZ logójával vannak ellátva;

4. Elektromos kerékpár igénybevétele és használatának rendje:
a) Az elektromos kerékpárok az egyesületek tulajdonában vannak.
b) Az elektromos kerékpárok POLGÁRŐRSÉG felirattal vannak ellátva.
c) Az elektromos kerékpárokat történő kizárólag a közbiztonság védelméhez, bűnözés 
megelőzéséhez kapcsolódó szolgálati feladatokhoz lehet igénybe venni.

Elektromos kerékpárral történő szolgálati feladatnak minősül:
- közterületi, külterületi járőrszolgálat; közterületi figyelőszolgálat; jelzőőri tevékenység, 

továbbá a Pőtv.-ben meghatározott kiegészítő feladatok végzése
- a polgárőrszervezetek működésével, feladataival kapcsolatos igénybevételek (például 

oktatás, képzés, értekezletek, fórumok, rendezvények, együttműködés, ellenőrzés stb.)
d) Az elektromos kerékpár igénybevétele az egyesület vezetőjének vagy az általa meghatalmazott
    személynek az írásos, visszavonásig érvényes engedélye alapján történhet 
e) A elektromos kerékpár igénybevétele során személygépkocsi menetlevelet kell vezetni. 
( 1.sz.melléklet) A menetlevélen fel kell tüntetni a vezető nevét (olvasható aláírását), az igénybevétel
kezdő és befejező idejét, az indulási címet, majd a leparkolási címet, illetve a település belterületét 
és/vagy külterületét kell rögzíteni. (A kilométeróra esetleges meghibásodását is rögzíteni kell a 
menetlevélben, és becsült kilométert kell beírni.)
 f) Az elektromos kerékpárral szolgálat alatti és szolgálaton kívüli tárolásáról, parkolásáról az 
egyesület vezetője szóbeli utasítással, illetve engedéllyel dönt. Az elektromos kerékpár parkolhat - 
elsősorban - az egyesület székhelyén, ezen túlmenően: Csabaszabadi Önkormányzat ingatlanain, 
valamint polgárőrök magánlakásán és ingatlanjain.
g)  A elektromos kerékpárt szolgálati időn kívül őrzött vagy megfigyelt, lehetőleg zárt helyen, 
garázsban, udvaron, kertben kell megfelelően tárolni.

5. Üzemanyag ellátás, -elszámolás
Az elektromos kerékpárok feltöltése a tárolóhelyen történik, külön díjazás nélkül.

6. Általános rendelkezések
a) Az egyesület tulajdonában elektromos kerékpárokat csak azok a polgárőrök és 
    munkavállalók vezethetik, akik a következő feltételeknek megfelelnek:
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Járművet vezethet az, aki:
• a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van, tovább
• a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll, és 
  szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol.

b) Az igénybevétel esetén az egyesület vezetője köteles meggyőződni a felsorolt feltételek     
meglétéről.
c) A polgárőrségnél csak olyan elektromos kerékpárok vehetők igénybe, amelyek biztonságos 
közlekedésre alkalmasak és a kötelező biztonsági felszereléssel rendelkeznek, melyről az igénybe 
vevő használat előtt köteles meggyőződni.
d) Az elektromos kerékpárt rendszeresen vezető polgárőrök számára igazolványt kell kiadni, az 
engedélyező aláírásával.
e) Az IGAZOLVÁNY visszavonásáról az engedélyező köteles gondoskodni, amikor annak
    birtoklásának feltételei megszűntek.

Ezt a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesületre vonatkozó elektromos üzemeltetési üzemelési 
szabályzatot a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Elnöksége …./2015.(VIII.24.)CSPE-ELN számú
határozatával elfogadta, az alkalmazását a kihirdetést követően kell alkalmazni.

Csabaszabadi, 2015. augusztus 24.

Kesjár Mátyás
      elnök
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