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Szlahó Csaba Úrnak,
Vecsés Város Polgármestere
Vecsés
Tisztelt Polgármester Úr !
Hivatkozással a BPSZ Alapszabályának 4.2) pontjában, valamint a G-122 pályázati
kiírásban foglaltakra, valamint a Monori Rendőrkapitányság vezetőjének kérésére az
alábbiakban tájékoztatom a Vecsés Települési Polgárőr Egyesület (VTPE) 2012.
december havi tevékenységéről.
Létszámhelyzet:
Az egyesület teljes létszáma 33 fő, mely 22 rendes, 9 tiszteletbeli és 2 pártoló tagból áll
össze. Az értékelt időszakban 19 fő látott el szolgálatot.
Szolgálati gépjárművek:
Az egyesület 4 db szolgálati gépjárművel rendelkezik, melyből 3 a jogszabályoknak és
belső szabályzóknak megfelelő jellegesítéssel lett ellátva.
2 db szolgálati gépjármű fix, 1 db szolgálati gépjármű mobil figyelmeztető jelzéssel van
felszerelve. A mobil figyelmeztető fényjelzés használatához szükséges dokumentáció
(indítási napló) szerkesztés alatt áll, melyet minden esetben jeleztünk a BPSZ
Ügyeletesének.
A szolgálati gépjárművek műszaki és esztétikai állapota az életkoruknak megfelelő.
Magántulajdonú gépjármű a szolgálatellátásokhoz nem került használatra.
Az IAY-164 forgalmi rendszámú Fiat Stilo járművet a Vecsési Rendőrőrs
parancsnokának kérésére 2012. december 16-tól a rendőrség használja.
Iroda:
Az egyesület irodája továbbra is a Károly u. 2. szám alatt található. Az iroda felszerelése
számítástechnikai eszközökből, tárolóeszközökből és pihenést-ellátást biztosító eszközökből
áll, internettel, légkondicionálóval ellátott. Az iroda alkalmas eligazítások, kis létszámú
értekezletek megtartására, valamint képes betölteni az irányítóközpont funkcióját is. Az
objektum udvarán kerültek elhelyezésre a szolgálati gépjárművek is. Október hónapban
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beszerzésre került egy lemezszekrény, ezért – a tagnyilvántartás, az adminisztratív és a
gazdasági jellegű iratok kivételével – minden eszköz az irodában található.
Ruházat, felszerelés
A polgárőrök kizárólag az egyesületnél rendszeresített formaruhában látnak el szolgálatot.
Minden polgárőr rendelkezik egységes, a jogszabály rendelkezéseinek megfelelő pólóval és
láthatósági mellénnyel. A kabátok és pulóverek az adó 1 % felajánlások visszatartása miatt
késedelmet szenved.
Az egyesület fényképezőgépe javításra szorul, így addig a gépjármű-felderítő rendszerhez
használt videokamerával, illetve mobiltelefonnal fényképezzük az eseményeket és
helyszíneket.
Az egyesület jelenleg 5 db. gépjárműbe szerelhető, valamint 9 db. kézi URH-rádióval
rendelkezik. A Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött együttműködési
megállapodásban rögzített EDR készülék nem került átadásra, így a rendőrség és a
polgárőrség közötti kommunikáció mobiltelefonon keresztül valósul meg.
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. A Polgármesteri Hivatal illetékeseivel történt
egyeztetés szerint az önkormányzati beszerzéssel egyidőben várható, melynek időpontja
egyelőre nem ismert.
Szervezés, vezetés
Az értékelt időszakban elnökségi ülésre, FEB-ülésre és vezetői munkaértekezletre 1-1 esetben
került sor. Az elnökség és a tagság közötti kommunikáció napi szintű, kétoldalú és
folyamatos. Az információáramlás elektronikus úton, hirdetmény útján, illetve személyesen
megoldott.
A tagnyilvántartás aktualizálása 2013. január 15-ig kerül végrehajtásra.
Az OPSZ által készített, a téli időjárási viszonyok során jelentkező, lakosságvédelmi célú,
veszélymentesítő és mentési feladataira vonatkozó felkészülési és intézkedési tervben (a
továbbiakban: intézkedési terv) foglalt feladatok végrehajtásra kerültek, melyről soron
kívül tájékoztattuk a BPSZ vezetését.
Az OPSZ Szolgálati Szabályzata 114. pontjában foglaltak szerint elkészítettük és a BPSZ
részére megküldtük a VTPE 2013. évi munkatervét.
A 2012. évi szakmai beszámoló a 2013. január 7-i elnökségi ülésen megtárgyalásra, majd a
BPSZ részére 2013. január 15-ig megküldésre kerül.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatása szerint formai hiányosság miatt az adó 1%
felajánlások összege (298.000 forint) nem utalható át. A könyvelő tájékoztatása szerint sem
formai, sem tartalmi hiba nem történt, adótartozás nincs, vélhetően a hibaszázalék „áldozatai”
lettünk.
Együttműködés
Vecsés Város Polgármesteri Hivatala
Az Alkotmánybíróság visszamenőleges hatállyal hatályon kívül helyezte a tiltott
közösségellenes magatartások meghatározását lehetővé tévő önkormányzati hatáskört, így a
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vonatkozó rendelet sem hatályos. A jelző- és jelentőrendszer működtetése, valamint az oktatás
mellett a polgárőrség és az önkormányzat munkatársai heti 1-2 alkalommal látnak el közös
szolgálatot. Az önkormányzattal a kapcsolattartás folyamatos, kétirányú és napi
rendszerességű.
Vecsési Rendőrőrs
A Vecsési Rendőrőrssel az együttműködés példaértékű. Pallaga Norbert r. őrnagy Úrral és
Balaton János r. hadnagy 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. Jelentős mértékben nőtt a közös szolgálatok száma,
valamint fejlődött az együttműködés minősége, azonban az EDR készülék hiánya miatt
továbbra sem megoldott az azonnalos kapcsolattartás.
A Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött együttműködési megállapodásban foglalt
közbiztonsági és bűnügyi információk heti továbbítása folyamatos volt, a rendőrségi
információk és a polgárőr szolgálatellátás során történt események és észlelések térképes
változata a rendőrség részére heti rendszerességgel megküldésre került.
A betörések számának növekedése miatt a Vecsési Rendőrőrs parancsnokhelyettesének
kérésére megküldtük a 23:00 óra után a városban közlekedő gyanús járművek és gyalogosok
leírását.
Monori Rendőrkapitányság
A közterületi járőrszolgálatok minden esetben bejelentésre kerülnek a Monori
Rendőrkapitányság ügyeletesének, azonban tapasztalataink szerint nem kerülnek
dokumentálásra. Az együttműködés többnyire a gépjármű-felderítő feladatokra és a fokozott
ellenőrzésekben való részvételre terjed ki. December hónapban 1 esetben került sor gépjárműfelderítő akcióra, mely során 458 jármű került ellenőrzésre, 1 engedély nélküli vezetés került
felfedésre. A Monori Rendőrkapitányság ügyeletese 9 esetben határozott meg feladatot a
közterületi járőrszolgálatot ellátó polgárőrök részére, mely a korábbi évekhez képest
jelentősen pozitív változás.
Repülőtéri Rendőr Igazgatóság
Az együttműködés eseti jellegű. Az értékelt időszakban közös szolgálatellátásra nem került
sor.
Vecsési Közterület-felügyelet
A tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló rendelet hatályba lépésével 2009 óta először
került sor közös szolgálatellátásra. Az együttműködés a rendelet hatálya alá tartozó
szabályszegésekre, valamint a piacnapok ellenőrzésére terjed ki, így heti 2 alkalommal látunk
el közös szolgálatot.
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Az intézménnyel a Csigaház projekt révén kezdődött az együttműködés, amely a Diákiroda és
a Lazító Klub programelemekre, valamint a hajléktalanokkal kapcsolatos feladatokra terjed
ki. December hónapban fokozott figyelmet fordítottunk a hajléktalanokra és a rászorulókra,
melynek legfőbb eredménye, hogy jelzéseink alapján ügyeleti rendszer került felállításra. Az
év végi ünnepek idején a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kliensei részére zsömlét,
takarót, a rászorulók részére ételt biztosítottunk.
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Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége
A szövetségi tagságból eredő elszámolási, beszámolási és jelentési kötelezettségeinknek
maradéktalanul eleget teszünk. A BPSZ Elnökének előterjesztése alapján az Országos
Polgárőr Szövetség elnöke Benczik Ferenc polgárőr társunkat az OPSZ Szolgálati
Érdemkereszt ezüst fokozata kitüntetésben részesítette.
Egyéb:
Az egyesület anyagi helyzete, valamint az adó 1 % felajánlások visszatartása miatt 2012.
december 15-től a közterületi járőrszolgálat helyett készenléti szolgálat került
megszervezésre.
Média, közönségkapcsolat
Az értékelt időszakban az alábbi médiumok tudósítottak a VTPE tevékenységéről:
-

Williams Televízió Vecsési Magazin
Rádió P, a polgárőr rádió
internetes médiumok

2 alkalommal
1 alkalommal
11 alkalommal

Szolgálatellátással kapcsolatos kimutatások
Közterületi szolgálatellátás
Tervezett
Végrehajtott
200

Teljesítés aránya

153

77 %

Végrehajtott

Teljesítés aránya

0

-

Végrehajtott

Teljesítés aránya

0

0

-

Körözési tevékenység
Tervezett

Végrehajtott

Teljesítés aránya

5

12

240 %

Végrehajtott

Teljesítés aránya

120

600 %

Figyelőszolgálat
Tervezett
0
Jelzőőri szolgálat
Tervezett

Rendőrrel közös szolgálat
Tervezett
20
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Összes szolgálat
aránya
38 %
Összes szolgálat
aránya
Összes szolgálat
aránya
Összes szolgálat
aránya
3%

Összes szolgálat
aránya
30 %

BPSZ,közterület-felügyelet, egyéb együttműködővel közös szolgálat
Tervezett
Végrehajtott
Teljesítés aránya
5

27

540 %

Rendezvények helyszínének biztosítása
Tervezett
Végrehajtott
20

Teljesítés aránya

24

120 %

Bűnmegelőzési tevékenység
Tervezett
Végrehajtott
5
Ügyintézés, oktatás
Tervezett
35

Teljesítés aránya

30

600 %

Végrehajtott

Teljesítés aránya

38

109 %

Összes szolgálat
aránya
7%
Összes szolgálat
aránya
6%
Összes szolgálat
aránya
8%
Összes szolgálat
aránya
10 %

Események:
lakossági bejelentések
körözött jármű felfedése
körözött okmány felfedése
körözött személy felfedése
közösségellenes magatartás
közúti közlekedési baleset

6 eset
0 eset
0 eset
0 eset
0 eset
5 eset

Az év végi ünnepek biztonsága érdekében fokozottan jelen voltunk a Market Central és a CBA
üzletek környékén.
2012. december 1-én 12 polgárőr tett eredményes alapismereti és gázspray-ismereti vizsgát.
2012. december 2-án az Ecseri Polgárőr Egyesület elnökének felkérésére a Mikulás-felvonulás
biztosításában vettünk részt.

2012. december 3-án a Vecsési Rendőrőrs parancsnokának kérésére 10:30 és 11:30 óra
között jelzőőri feladatot láttunk el a Fő út 165. szám előtt, ahol egy terepjáró és egy
elektromos robogó ütközött. A robogó vezetőjét agyrázkódással kórházba szállították.
17:30 órakor lakossági bejelentést kaptunk. A bejelentő kérte, hogy jelenjünk meg
otthonában, mert a volt párja verbálisan és fizikálisan inzultálja a saját tulajdonát
képező gépjárműben valamint nem hajlandó a gépjárművet elhagyni..A helyszínen
tájékoztatott, hogy párja zaklatja és verbálisan illetve minimális mértékben fizikálisan
próbálja rábírni a békülésre. A fent említett úriember a kérésünkre elhagyta a
gépjárművet és saját gépjárműjével elhagyta a helyszínt, de kilátásba helyezte ,hogy a
hölgy lakhelyén fog várakozni a „beszélgetés” folytatása céljából. A hölgy gépjárművét
egy semleges helyen letároltuk majd a polgárőr gépjárműben az úriember által
ismeretlen helyen várakoztunk amíg az úr feltehetően elhagyta a város területét.
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A Károly utcában az iskolánál telepített forgalomlassító szigetnél a „Kötelező haladási
irány” táblát kidöntötték, az utcára lógott, balesetveszélyes. A táblát az utcáról
eltávolítottuk, de nem stabil.
A Lőrinci út – Széchenyi út kereszteződésben vélhetően egy teherautó vagy kamion
kiütötte a jelzőtáblát.
A Toldy Ferenc utca – Zrínyi utca kereszteződésben a jelzőtábla ki van döntve.
Az Ady Endre utca – Szép utca kereszteződésben lévő „Elsőbbségadás kötelező” tábla
nem látszik a fa koronájától, balesetveszélyes.Az Eötvös utcában az útjavítás miatt
kihelyezett oszlop és maga az útjavítás nem látható, nagyon balesetveszélyes. Az
esetekről tájékoztattuk a Polgármesteri Hivatalt, valamint a Vecsési Rendőrőrsöt.
A Monori Rendőrkapitányság ügyeletesének jelzésére 22:50 órakor megjelentünk a
Bajcsy-Zsilinszky úton található lovasszobornál, mert lakossági bejelentés szerint egy
vérző fejű ember ül a padon. A helyszínen megállapítottuk, hogy egy idős, bottal járó
férfi van a helyszínen, akinek arcán felületi sérülés volt látható. A bácsi elmondta, hogy
elesett, a helyszíntől messze lakik. Az esetet jeleztük a rendőrségnek, akik biztonsági
intézkedésként a Szakorvosi Rendelőbe szállították.
2012. december 5-én 4 fővel, 2 gépjárművel a vecsési Mikulás-felvonulás biztosításában vettünk
részt.
2012. december 6-án gépjármű-felderítő feladatokat hajtottunk végre, mely ideje alatt 169

jármű ellenőrzésére került sor. Körözött járművet nem fedtünk fel, viszont rengeteg
forgalomból kivont és lejárt műszaki érvényességű autót észleltünk.
2012. december 7-én a Gördülő Csigák hagyományos motoros Mikulás-felvonulását
kísértük.
Az esti járőrszolgálat során 22:55-kor a nagy állomásnál található vasúti átjáróban egy
ukrán rendszámú nyerges vontatót észleltünk mely a síneken állt és arra várt ,hogy a
mögötte álló kocsisor elhaladjon majd szabálytalanul vissza akart tolatni. Mivel
balesetveszélyes szabálytalan módon állt mellyel veszélyeztette a közúti és a vasúti
közlekedést is figyelmeztető jelzés használatával, valamint felszólítással sikerült a vasúti
sínről eltávolítani. Ezt követően segítséget nyújtottunk a szabályos forduláshoz és a
Lőrinci úton lévő úticéljához kísértük. Az intézkedés közben két férfi odasétált hozzánk
és kérték ,hogy szolgáltatásként szállítsuk őket az Almáskertben található otthonukba. A
folyamatban lévő intézkedés miatt kérésüknek nem tudtunk eleget tenni.
A Kinizsi utcai buszmegállóban találtunk egy hajléktalan férfit, aki általában a Fő úton
található buszmegállóban szokott tartózkodni. Kérdésemre elmondta, hogy az étkezése
nem biztosított. Láthatóan a rajta lévő ruházat nem felel, meg az évszaknak illetve nem
védi meg a hidegtől. Tájékoztattuk a Vöröskereszt heti rendszerességgel érkező
segítségéről és a nálunk lévő péksüteményt illetve fánkot, és a gépjárműben lévő
ásványvízből 1 litert átadtunk neki, amit nagy köszönettel elfogadott.
A lakótelep távolsági buszmegállónál észleltük a több éve városunkban tartózkodó 35
éves hajléktalan férfit. Mindennemű segítséget elutasított és a kérdéseinkre a
válaszadástól is elzárkózott. Az esetekről tájékoztattuk a Polgármesteri Hivatal, valamint
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat illetékeseit.
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2012. december 10-én délután a Monori Rendőrkapitányság ügyeletesének kérésére
jelzőőri feladatokat láttunk el a Fő úton, ahol személyi sérüléses baleset történt. A
helyszínbiztosítási és jelzőőri feladatok ellátását követően a Karamell Cukrászdára
vigyáztunk.
2012. december 13-én este a Bokor ABC-től érkezett a bejelentés, hogy egy erősen ittas
férfi fekszik a földön. A helyszínen kiderült, hogy a férfi egy közeli vendéglátóhelyen
italozott és saját erejéből nem tudott hazamenni. Ismerőse segítségével közeli otthonába
kísértük.
2012. december 15-én a rendőrség felkérésére fokozott ellenőrzésen vettünk részt, mely
során 19:50 perckor a Monori Rendőrkapitányság ügyeletesének kérésére lakossági
bejelentés alapján a Széchenyi útra vonultunk, ahol a bejelentés szerint 1 fő feltehetően
ittas férfi az út közepén közlekedik ezzel veszélyeztetve a gépjármű forgalmat. A
Széchenyi utat oda-vissza végigjártuk, de senkit nem észleltünk, ezért a helyszínt 20:20kor elhagytuk.
21:15-kor az üllői polgárőrök kértek segítséget, mert velük szemben fenyegető
magatartást tanúsítottak az üllői Avanti töltőállomáson. A helyszínen tartózkodó 3 fő
együtt italozott Vecsésen egy kocsmában, mely során egyikük ismeretlen módon
elvesztette a kabátját a benne lévő összes személyes iratával és a készpénzével együtt.
Kérdésünkre, hogy hol hagyta el, nem tudott egyértelmű magyarázatot adni. Mivel
mindhárman erősen ittas állapotban voltak, és a náluk lévő személygépkocsit nem
tudták biztonságosan lezárni, illetve fenn állt annak a veszélye, hogy amint a polgárőrök
a helyszínt elhagyják, ők a személygépkocsival közlekedni kívánnak, ezért javaslatunkra
polgárőr társunk vezette a gépjárművet Üllőről Vecsésre, ahol biztonságosan le tudták
zárni a gépjárművet. Továbbá tájékoztattuk őket, hogy az eltűnt iratokkal kapcsolatban
hol és mikor tudnak bejelentést tenni.
22:18-kor a Monori Rendőrkapitányság ügyeletese jelezte, hogy a Telepi út egyik
ingatlanhoz tartozó kertbe idegen hatolt be, bejelentő otthon tartózkodik. A helyszínre
érkezésünkkor a bejelentő fogadott, aki elmondta, hogy 1 fő vélhetően ittas férfi mászott
be a kertbe, majd azonnal távozott a Polgármesteri hivatal irányába. Anyagi kár nem
keletkezett, a bejelentő nem kívánt feljelentést tenni. Elindultunk a Polgármesteri
hivatal irányába, ahol egy 10 főből álló csoportra lettünk figyelmesek. Közülük az egyik
fiatal, aki a fent említett címen az ingatlan területére behatolt, erősen ittas állapotban
volt. Egyedül képtelen volt talpon állni és a beszéde zavart volt. Társaitól megtudtuk,
hogy korábban fogfájásra fájdalomcsillapítót vett be, majd az este folyamán a
gyógyszerre nagy mennyiségű alkoholt fogyasztott. A társaság egy házibuliba tartott, de
az ittas fiatal tőlük egy kis időre elszakadt, és egyedül próbált meg az esemény
helyszínére eljutni, ekkor esett neki a kertkapunak, ami kinyílt, így jutott az ingatlan
területére. Mivel a fent nevezett olyan ittas volt, hogy se járni, se értelmesen beszélni
nem tudott, ezért a szándékos rongálást kizártuk. Továbbá észleltük, hogy nevezett
ruházata átázott, bőre tapintásra hideg volt. A 104-es hívószámon értesítettük a
mentőket. akik 23:30-kor a helyszínre érkeztek. A fiatalt kórházba szállították, a
szülőket az eseményről értesítettük.
00:42-kor lakossági bejelentés érkezett, mely szerint a Budai Nagy Antal utca egyik
ingatlanából hangos zene szűrődik ki, ami zavarja őket a pihenésben. A helység
tulajdonosa kijött elénk, és azonnali hatállyal intézkedett a zene lehalkításáról, továbbá
megkért minket, hogyha beszélünk a bejelentővel, kérjünk a nevében elnézést. A
helyszínt 01:10-kor elhagytuk.
Az Országos Polgárőr Szövetség tagszervezete
A Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége tagja

02:15-kor lakossági bejelentés érkezett, mely szerint a Dózsa György és Wass Albert
utca kereszteződésénél lévő terelő szigeten egy fehér színű Skoda Oktávia áthajtott és
megrongálta a terelő táblát. A helyszínen az úttestről eltakarítottuk a törmelékeket , a
gépkocsit nem leltük fel de a nyomokból látszott , hogy erősen megsérült a doblemez
belső burkolata és az első világító test. Az esetet jeleztük a Vecsési Rendőrőrsnek.
2012. december 17-én 01:45 órakor a Monori Rendőrkapitányság ügyeletesének kérésére
családi botrányhoz vonultunk a Damjanich utcába. Az eset során a rendőrség és a mentők
intézkedését biztosítottuk.
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