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Tisztelt Elnök Úr !
Hivatkozással előzetes egyeztetésünkre, az alábbiakban tájékoztatom az Országos
Polgárőr Szövetség polgárőr szervezeteinek a téli időjárási viszonyok során jelentkező,
lakosságvédelmi célú, veszélymentesítő és mentési feladataira vonatkozó felkészülési és
intézkedési terv (a továbbiakban: intézkedési terv) végrehajtásáról.
A Vecsés Települési Polgárőr Egyesület elnöksége az intézkedési tervben foglalt
feladatok végrehajtásának koordinálásával Máté Márk titkár urat (+36306686947,
mate.mark@vtpe.hu) bízta meg.
Az intézkedési tervben meghatározott feladatokkal kapcsolatban az alábbi intézkedések
történtek:
1. A polgárőr egyesületek mérjék fel, hogy a téli időjárásból adódó, rendkívüli
feladatokra milyen erővel, technikai eszközökkel rendelkeznek.
A Vecsés Települési Polgárőr Egyesület téli időjárásból adódó, rendkívüli feladatokra
alkalmazható erőit, technikai eszközeit az 1. számú melléklet tartalmazza.
2. A polgárőr egyesületek pontosítsák a várható feladatokat, egyeztessék a rendelkezésre
álló lehetőségeket az önkormányzatokkal is és az e területen tevékenykedő civil
szervezetekkel. Csatlakozzanak a karitatív szervezetek akcióihoz, készüljenek fel a
meleg étel- és italosztás segítésére.
A Vecsés Települési Polgárőr Egyesület – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően –
november hónapban felvette a kapcsolatot az érintett intézmények vezetőivel.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjével 2012. november 16-án történt
személyes egyeztetésen az alábbi feladatok kerültek meghatározásra:
- jelző- és jelentőrendszer működtetése a szociálisan hátrányos helyzetű és nehéz anyagi
helyzetbe került családokról
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-

jelző- és jelentőrendszer működtetése a közterületen élő személyekről, a csellengő
fiatalokról
karácsonyi adománygyűjtés a rászoruló családok részére
0-24 készenlét fenntartása az azonnalos intézkedést igénylő esetekhez szükséges
reagálás biztosítására

A Magyar Vöröskereszt Monori Kirendeltségének munkatársaival 2012. november 20-án
történt személyes egyeztetésen az alábbi feladatok kerültek meghatározásra.
- a Vecsés területén lévő hajléktalanok helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése a
közterületi járőrszolgálatok során
- A VTPE és a Magyar Vöröskereszt heti 1 alkalommal történő közös szolgálatellátása,
étel, védőital és meleg ruha kiosztása céljából
- 0-24 készenlét fenntartása az azonnalos intézkedést igénylő esetekhez szükséges
reagálás biztosítására
A Polgármesteri Hivatal munkatársaival 2012. december 07-én kerül sor személyes
egyeztetésre.
A Gondozási Központ munkatársaival 2012. december 15-én kerül sor személyes
egyeztetésre.
3. A polgárőr egyesületek gyűjtsenek információikat működési területükön a lakosság
elesett, egyedülálló, idős, beteg, hajléktalan, segítségre szoruló tagjairól, pontosítsák
azok számát és tartózkodási helyét. A polgárőrök érdeklődjenek a lakosságnál,
tudomásuk van-e arról, hogy a látható közterületeken tartózkodnak-e hajléktalan
személyek.
A lakosság egyedülálló, idős, beteg tagjairól információval nem rendelkezünk, részükre a
segítségnyújtás eseti jelleggel, az érintettek, illetve a vecsési intézmények felkérése alapján
biztosított.
A Vecsés területén életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan személyek felmérésére
negyedévenként kerül sor. A 2012. december 04-i állapot szerint 5 fő hajléktalanról van
tudomásunk, akiknek jellemző tartózkodási helye ismert, a velük való kapcsolattartás
folyamatos.
4. Szükség esetén jelezzék a szociális rászorultságot az önkormányzatnak (pl. ha nem
füstöl a kémény, mert nincs mivel fűteni, vagy ha megtudják, hogy nincs a lakásban
áramszolgáltatás, gázszolgáltatás).
A szociális rászorultságot nem áll módunkban vizsgálni, azonban a jelzőrendszer keretein
belül minden felmerülő információt továbbítunk a hatáskörrel rendelkező intézmények
(Polgármesteri Hivatal, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Gondozási Központ) felé. A
jelzőrendszer 2010. óta kiváló eredménnyel működik.
5. A polgárőr szolgálatot a rendkívüli időjárás közepette úgy szervezzék, hogy a
közterületi szolgálatban a bűnmegelőzésre is fordítsanak figyelmet, ugyanakkor
maradjon elegendő erő a téli feladatok ellátására is.

A közterületi járőrszolgálatot minden esetben az adott közbiztonsági helyzethez és a lakossági
igényekhez illeszkedve szervezzük meg és látjuk el. A téli időszakban (a -3°C alatti
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hőmérséklet) a szolgálati gépjárműben takarót, forró védőitalt helyezünk el, valamint kiemelt
figyelmet fordítunk a közterületen tartózkodó személyekre. Az aktuális feladatokat a
szolgálatellátást megelőzően kiküldött eligazítás tartalmazza.
6. Tegyék meg a fokozott és gondos polgárőr szolgálat ellátásához szükséges szervezési
intézkedéseket,
o biztosítsák a szélsőséges időjárási körülmények között a polgárőrök szolgálat
ellátásának feltételeit,
o készítsék fel a gépjárműveket a téli időjárási viszonyokra, a felszerelését a téli
időszak igényeihez alakítsák (pokróc, szőlőcukor, forró tea, hólapát,
vontatókötél, só, homok)
A közterületi szolgálatot ellátó polgárőrök téli ruházatának cseréje folyamatban van, ennek
ellenére a szolgálatellátás feltételei biztosítottak. A gépjárművek téli abroncsainak
felszerelése és téli felkészítése 2012. december 05-ig végrehajtásra kerül. A téli időszakban a
szolgálati gépjárműben takarót, forró védőitalt helyezünk el. A vontatókötél a szolgálati
gépjármű alapfelszerelése, azonban a földrajzi helyzetből és az épített környezet jellegéből
adódóan só, homok nem kerül elhelyezésre.
7. A polgárőr egyesületeknél biztosítsák a gyors mozgósíthatóságot, és kezdjék meg a
lehető leggyorsabban a kutatást, ha eltűnt személyt kell keresni.

A Vecsés Települési Polgárőr Egyesület mozgósíthatóságára vonatkozó kimutatást a 2. számú
melléklet tartalmazza. Polgárőreink elsődlegesen a székhelyükön történt események
bekövetkezése esetén kerülnek értesítésre, de természetesen a működési területen történt
kiemelt események (különös tekintettel az eltűnés, katasztrófahelyzet, szélsőséges időjárási
viszonyok eseteire) esetén is mozgósíthatóak.
Összefoglalva megállapítható, hogy a Vecsés Települési Polgárőr Egyesület felkészült a téli
időjárásra és az abból adódó rendkívüli helyzetekre.
V e c s é s, 2012. december 4.
Tisztelettel:
Suskovics Zoltán
alelnök
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1. számú melléklet
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