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Szlahó Csaba Úrnak
Vecsés Város Polgármestere
részére
Vecsés
Tisztelt Polgármester Úr !
Az alábbiakban tájékoztatom a Vecsés Települési Polgárőr Egyesület 2011. december havi
tevékenységéről.
Létszámhelyzet
Az egyesület létszáma 2 fővel emelkedett, így jelenleg 35 fő, melyből az értékelt időszakban
16 fő látott el közterületi szolgálatot. 3 fő tagsága különböző okokból saját kérésére
felfüggesztésre került, 2 fő jelezte, hogy a jövőben közterületi járőrszolgálatot nem tud
vállalni.
Szolgálati gépjárművek
Az egyesület 4 db szolgálati gépjárművel rendelkezik, melyek mindegyik a korának
megfelelő műszaki, és kifogástalan esztétikai állapotban van.
A JWF-495 forgalmi rendszámú szolgálati gépjármű javítására anyagi okok miatt csak 2012.
januárban kerül sor.
3 db szolgálati gépjármű a polgárőrségről szóló törvényben és a vonatkozó normákban
meghatározott jelleggel van ellátva, az ügyintézéshez használt gépjármű jellegesítéssel nem
rendelkezik. A szolgálati gépjárművek jellegesítését a Vecsési Rendőrőrs kérésének
megfelelően felülvizsgáltuk. A járművek jellegesítése megfelel a jogszabályi előírásoknak,
azokon megtévesztésre alkalmas jelzés, jelölés, grafikai elem nem található.
A készenléti szolgálathoz befutott lakossági jelzések esetében a polgárőrök magántulajdonú
gépjárművei is igénybevételre kerültek.

Iroda
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Az egyesület irodája továbbra is a Károly u. 2. szám alatt található. Az iroda felszerelése egy
támogató jóvoltából további számítógéppel bővült. Az iroda alkalmas eligazítások, kis
létszámú értekezletek megtartására, valamint képes betölteni az irányítóközpont funkcióját is.
Az objektumban kerültek elhelyezésre a szolgálati gépjárművek is. Az egyesület
páncélszekrénnyel nem rendelkezik, ezért a tagnyilvántartás, a pénzügyi-gazdasági jellegű
iratokat nem az irodában tároljuk. December 29-én az irodában csőtörést észleltünk, a vizet
elzártuk, az illetékes szakember a Polgármesteri Hivatalon keresztül kiértesítésre került.
Ruházat, felszerelés
A polgárőrök egy részére téli ruházatot beszerezni egyelőre nem tudtunk, illetve több polgárőr
esetében lenne aktuális a kabát cseréje.
Az egyesület fényképezőgépe javításra szorul, így addig a gépjármű-felderítő rendszerhez
használt videokamerával, illetve mobiltelefonnal fényképezzük az eseményeket és
helyszíneket.
Az URH rádiók akkumlátorai elhasználódtak. Jelenleg 2 db, gépjárműbe beszerelhető és 5 db
kézi készülékkel, de mindössze 1 db töltővel rendelkezünk. A kézi készülékekhez szükséges
akkumlátorok korukból és elhasználódottságukból adódóan a járőrszolgálat vége előtt
lemerülnek, helyszíni töltésükre nincs mód, indokolt azok cseréje és további töltők
beszerzése.
A polgárőrségről szóló törvény előírja, hogy közúti közlekedési baleset helyszínén a
jogszabályban rögzített esetekben kötelező a „Jelzőőr” kiegészítő táblával ellátott „Egyéb
veszély” KRESZ-tábla elhelyezése. Az értékelt időszakban több olyan közúti közlekedési
baleset helyszínén láttunk el szolgálatot, amelynél a jelzőtábla kihelyezése indokolt lett volna.
A táblák beszerzésének elősegítése érdekében megkereséssel október és november hónapban
megkereséssel éltünk a polgármester úr, a jegyző asszony és az elnök úr felé, választ még nem
kaptunk.
December hónapban az ORFK KMGEI-től beszerzésre került 10 db R92 típusú gázspray,
melyet 2012. első negyedévében további 20 db beszerzése követ majd. Gázsprayt csak olyan
polgárőr tarthat magánál, aki a használatából és annak jogi hátteréből eredményes vizsgát tett.
A vizsgákra és a 10 db eszköz átadására 2012. januárjában kerül sor.
Szervezés, vezetés
Az elnökség heti rendszerességgel tartott szakmai egyeztetéseket, melyekről a tagság
elektronikus úton, illetve az irodában elhelyezett kiírásokon keresztül tájékoztatásra került.
Az elnökség és a tagság közötti kommunikáció napi szintű, kétoldalú és folyamatos. Az
információáramlás elektronikus úton, hirdetmény útján, illetve személyesen megoldott.
A Williams Televízió 2 esetben készített műsort az aktuális eseményekről, melyek mind a
helyi kábeltelevízión, mind az interneten megtalálhatóak.
2011. decemberében az Országgyűlés elfogadta a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység
szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvényt, mely 2012. február 1-én lép hatályba. Az új
jogszabálynak komoly kihatása van az egyesület működésére, ezért az elnökség intézkedett a
jogszabály megismertetésére, valamint a jogszabály-változásból eredő szervezeti-működési
feladatok aktualizálásának ütemtervére.

Együttműködés
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Vecsés Város Polgármesteri Hivatala
A Polgármesteri Hivatal és szervezeti elemeinek kérésére az év végi ünnepek idején fokozott
járőrszolgálatot láttunk el Vecsés területén. Részt vettünk a Mikulás vonulás biztosításában, a
motoros Mikulás kísérésében. Kiemelt figyelmet fordítottunk a lakóparki és a Halmi téri
játszótér rongálóinak felderítésére. Az esetekkel kapcsolatos tájékoztatások megküldésre
kerültek a polgármester úr, a jegyző asszony, illetve az örsparancsnok úr részére. A
Polgármesteri Hivatal részéről 1 esetben érkezett felkérés a városközpont építkezési
munkálatainak biztosítása ügyében.
Vecsési Rendőrőrs
A Vecsési Rendőrőrssel az együttműködés példaértékű. Pallaga Norbert r. százados Úrral és
Balaton János r. törzszászlós Úrral napi kapcsolatban állunk, az információáramlás kétoldalú
és folyamatos.
Az együttműködés különösen a közös (térben és időben egy helyen) és a koordinált (térben
elkülönült, időben megegyező) járőrszolgálatokra, a járőrszolgálatok összehangolására,
valamint a tájékoztatásra terjed ki. Az értékelt időszakban közös szolgálatellátásra 9 fővel, 3
alkalommal 33 óra időtartamban került sor.
Monori Rendőrkapitányság
Az önálló figyelő-jelző járőrszolgálatok minden esetben bejelentésre kerülnek a Monori
Rendőrkapitányság ügyeletesének. Az értékelt időszakban közös szolgálatellátásra 1
alkalommal, 2 fővel, 12 óra időtartamban, gépjármű-felderítő akció esetében került sor.
Repülőtéri Rendőr Igazgatóság
Az együttműködés december hónapban rendszeres volt. Az értékelt időszakban 4 alkalommal,
8 fővel, 24 órában, gépjármű-felderítő akció esetében került sor.
Vecsési Közterület-felügyelet
Az értékelt időszakban közös szolgálatellátásra nem került sor.
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Az intézménnyel a Csigaház projekt révén kezdődött az együttműködés, amely a Diákiroda és
a Lazító Klub programelemekre terjed ki.
Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége
A szövetségi tagságból eredő kötelezettségeinkből eredő szolgálatellátásra az értékelt
időszakban 3 alkalommal, 3 fővel, 18 órában került sor.
Egyéb:
A légiközlekedés biztonsága ellen elkövetett jogsértések megelőzése érdekében felvettük a
kapcsolatot a Hungarocontrol Zrt. biztonsági osztályvezetőjével. Az együttműködés
részleteinek kidolgozására folyamatos, gyakorlatban januárra várható.
A gróf Andrássy Gyula Általános Iskola igazgatójának kérésére 1 alkalommal, 2 fővel részt
vettünk az iskola gyermekvédelmi megbízottja intézkedésének biztosításában.
9 alkalommal kaptunk lakossági bejelentést gyanús személyekről, besurranási, betörési
kísérletekről, kóbor állatokról.
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A közterületi járőrszolgálatot a karácsonyra, illetve az elmúlt félév komoly leterheltségére
való tekintettel 2011. december 22. és 31. között csökkentettük.
1. önálló figyelő-jelző járőrszolgálat
2011. november
Fő
Alkalom
Óra
20
39
316

Fő
16

2011. december
Alkalom
13

Óra
114

2. rendőrrel közös szolgálatellátás
2011. november
Fő
Alkalom
Óra
1
1
12

Fő
9

2011. december
Alkalom
3

Óra
33

3. gépjármű-felderítő szolgálat
2011. november
Fő
Alkalom
Óra
2
1
8

Fő
10

2011. december
Alkalom
5

Óra
36

4. BPSZ
2011. november
Alkalom
0

Óra
0

Fő
3

2011. december
Alkalom
3

Óra
18

5. Készenléti szolgálat
2011. november
Fő
Alkalom
60
30

Óra
720

Fő
62

2011. december
Alkalom
31

Óra
756

Fő

2011. december
Alkalom

Óra

Fő
5

2011. december
Alkalom
2

Óra
23

Fő
0

6. Rendezvények, előadások
2011. november
Fő
Alkalom
Óra
8
3
24
7. ügyintézés
2011. november
Fő
Alkalom
6
12

Óra
47

Havi legek:


legtöbb szolgálatban eltöltött idő:
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o Máté Márk
o Benczik Ferenc
o Suskovics Zoltán
legtöbb járőrszolgálattal töltött idő:
o Suskovics Zoltán
o Máté Márk
o Benczik Ferenc
o Horinka János
legtöbb rendőrrel közösen töltött idő:
o Suskovics Zoltán
o Máté Márk
o Benczik Ferenc
legtöbb rendezvényen töltött idő:
o Horinka János
o Máté Márk
legtöbb ügyintézéssel töltött idő:
o Máté Márk
o Suskovics Zoltán
o Benczik Ferenc

46 óra
39 óra
36 óra
14 óra
13 óra
13 óra
13 óra
8 óra
6 óra
6 óra
9 óra
6 óra
18 óra
11 óra
8 óra

Értékelés
A Vecsés Települési Polgárőr Egyesület 2011. december hónapban jogszerűen és szakszerűen
látta el feladatait. A lakosság visszajelzései alapján nagyon pozitív fogadtatása volt a
vasútállomásokra szervezett éjszakai posztos szolgálatoknak, valamint a hétvégén nappali
időszakra szervezett járőrszolgálatoknak. Továbbra is kiemelt fontosságú feladatként kezeljük
a lakóparki játszótéren felmerült problémák kezelését, valamint a vecsési fiatalokkal való
folyamatos kapcsolattartást.
Az értékelt időszakban nyújtott teljesítményéért kiemelni kívánom Suskovics Zoltán, Máté
Márk, Benczik Ferenc, Horinka János, Horváth György és Horváth Sándor Urakat.
Az értékelt időszakban a BPSZ Ellenőrzési Szolgálata részéről egy esetben kaptunk
ellenőrzést. Az ellenőrzések során hiányosságot nem észleltek.
Vecsés, 2012. január 04.

Tisztelettel
Hanek Gábor s.k.
elnök
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