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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, valamint a Monori Rendőrkapitányság vezetőjének levelében foglaltakra, az
alábbiakban tájékoztatom a Vecsés Települési Polgárőr Egyesület (VTPE) 2012.
november havi tevékenységéről.
Létszámhelyzet:
Az egyesület teljes létszáma 35 fő, mely 24 rendes, 9 tiszteletbeli és 2 pártoló tagból áll
össze. Az értékelt időszakban 20 fő látott el szolgálatot, létszámunk 1 fővel nőtt. 2012.
november 9-én kaptuk a szomorú hírt, hogy Bócz János polgárőr társunk hosszú
betegség után elhunyt.
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.
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
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értekezletek megtartására, valamint képes betölteni az irányítóközpont funkcióját is. Az
objektum udvarán kerültek elhelyezésre a szolgálati gépjárművek is. Október hónapban
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 tervezett november havi beszerzése megfelelő ár-érték arányú ruházat hiányában – 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 1 esetben került sor. Vezetői munkaértekezletet nem
tartottunk. Az elnökség és a tagság közötti kommunikáció napi szintű, kétoldalú és
folyamatos. Az információáramlás elektronikus úton, hirdetmény útján, illetve személyesen
megoldott
Együttműködés
Vecsés Város Polgármesteri Hivatala
Az Alkotmánybíróság visszamenőleges hatállyal hatályon kívül helyezte a tiltott
közösségellenes magatartások meghatározását lehetővé tévő önkormányzati hatáskört, így a
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,
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valamint a tájékoztatásra terjed ki. A Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött
együttműködési megállapodásban foglalt közbiztonsági és bűnügyi információk heti
továbbítása november végén valósult meg.
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. November hónapban 1 esetben került sor
gépjármű-felderítő akcióra, azonban a rendszámfelismerő rendszer meghibásodása miatt
sajnos félbe kellett szakítani.
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 terjed ki. November hónapban 3 esetben érkezett jelzés, mely
hajléktalan személyről (2) és családon belüli erőszakról (1) szólt. Az esetek megnyugtató
módon rendezésre kerültek.
Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége
A szövetségi tagságból eredő elszámolási, beszámolási és jelentési kötelezettségeinknek
maradéktalanul eleget teszünk, eseti jelleggel részt veszünk a központi akciókban, valamint
minden esetben segítséget nyújtunk az azonnali intézkedést, beavatkozást igénylő események
során. November hónapban a főváros területén szervezett gépjármű-felderítő akcióban
vettünk részt, melynek eredményeként 1 db. körözött jármű került előtalálásra.
Egyéb:
2012. júliusától az állampolgárok közösségei számára minden szerdán fogadóórát és
internetes hozzászólási lehetőséget biztosítunk.
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
3 alkalommal
9 alkalommal
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Szolgálatellátással kapcsolatos kimutatások
Közterületi szolgálatellátás
Tervezett
Végrehajtott
200

Teljesítés aránya

313

156,5 %

Végrehajtott

Teljesítés aránya

16

-

Végrehajtott

Teljesítés aránya

0

12

-

Körözési tevékenység
Tervezett

Végrehajtott

Teljesítés aránya

5

18

360%

Figyelőszolgálat
Tervezett
0
Jelzőőri szolgálat
Tervezett

Rendőrrel közös szolgálat
Tervezett
Végrehajtott
10

37

Teljesítés aránya
370 %

Összes szolgálat
aránya
59,4 %
Összes szolgálat
aránya
3%
Összes szolgálat
aránya
2,2 %
Összes szolgálat
aránya
3,4 %
Összes szolgálat
aránya
7%

BPSZ,közterület-felügyelet, egyéb együttműködővel közös szolgálat
Tervezett
Végrehajtott
Teljesítés aránya
Összes szolgálat
aránya
20
34
170 %
6,45 %
Rendezvények helyszínének biztosítása
Tervezett
Végrehajtott
20

29

Bűnmegelőzési tevékenység
Tervezett
Végrehajtott

Teljesítés aránya
145%
Teljesítés aránya

20

12

60 %

Ügyintézés, oktatás
Tervezett

Végrehajtott

Teljesítés aránya

35

56

160 %

Összes szolgálat
aránya
5,5 %
Összes szolgálat
aránya
2,3 %

Összes szolgálat
aránya
10,6 %
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Események:
lakossági bejelentések
körözött jármű felfedése
körözött okmány felfedése
körözött személy felfedése
közösségellenes magatartás
közúti közlekedési baleset

17 eset
1 eset
0 eset
0 eset
0 eset
4 eset

A Halottak Napja és a kapcsolódó hosszú hétvége biztonsága érdekében fokozottan jelen voltunk
a temetőnél és környékén.
2012. november 1-én a Monori Rendőrkapitányság ügyeletesének felkérésére 3 közúti
közlekedési balesetnél láttunk el jelzőőri feladatokat. Személyi sérülés nem történt, rendőri
intézkedés nem volt szükséges.
A temetőnél egy állampolgár átadott egy slusszkulcsot, melyet visszajuttattunk tulajdonosának.
Az éjszaka folyamán a Szabadkai utca egyik háza előtt 3 férfire lettünk figyelmesek, akik közül az
egyiknél egy 1,5 méter hosszú erővágó, a másiknál egy sarokcsiszolót láttunk. A Személyek
gyanús viselkedése miatt értesítettük a rendőr járőrt, kiérkezésükig felkértük a férfiakat a
helyszínen maradásra. A rendőr járőr intézkedése során előkerült egy tapétavágó kés, 2 db.
nagyméretű zsák, 2 elemlámpa, mobiltelefonok. Ketten nem ismeretlenek a hatóság előtt, hiszen
korábban rablás miatt már folyt ellenül büntetőeljárás. A rendőrség mindhárom férfit
előállította.
A térfigyelő központ értesítése alapján a Fő út - József utca kereszteződéshez vonultunk, mert
bejelentés érkezett, hogy egy ittas személyt 4 fő körbeáll, félő, hogy ki fogják fosztani. A
helyszínen megállapítottuk, hogy a 4 fő az ittas férfi rokona. Biztonsági intézkedésre nem volt
szükség, a rokonok a férfit otthonába szállították.
2012. november 4-én az egyik közösségi oldalon hamisított orvosi igazolást észleltünk, melyen
az egyik vecsési orvos pecsétje volt látható. Az orvost és a vecsési Rendőrőrsöt értesítettük.
A Tarnócai utcában egy férfi megállította a járőrt és elmondta, hogy az utcán parkoló autójába a
Küküllői utcában lakó szomszéd autója beleütközött. A szomszéd meglepődve észlelte, hogy
autója egy másik utcában áll, hiszen azt lezárta, magától nem gurulhatott be egy másik utcába.
Az autó szemrevételezése során észleltük, hogy jobb oldali ajtaja nyitva van, vélhetően
megpróbálták eltulajdonítani. Az esetről értesítettük a rendőrséget, akik az intézkedést átvették.
Személyi sérülés nem történt, anyagi kár keletkezett.
A Lőrinci úton egy kivilágítatlan kerékpáros figyelmét hívtuk fel a balesetveszélyre. Elmondása
szerint nagyon siet, mert az édesanyja rosszul van, szívpanaszokat jelzett, azonban telefonjuk
nincs, így kerékpárral indult a Szakorvosi Rendelőhöz. Az esetről értesítettük az Egészségügyi
Szolgálat ügyeletét, a kiérkezésükig a szükséges egészségügyi ismeretekkel rendelkező polgárőr
társunk megtette az elsődleges intézkedéseket. Az orvosi ügyelet megérkezését követően a
helyszínt elhagyták.
2012. november 5-én az M0 autóúton közúti közlekedési balesetnél hajtottunk végre elsősegélynyújtási és jelzőőri feladatokat.
2012. november 7-én éjjel a rendőrség kérésére betörés helyszínén láttunk el helyszínbiztosítási
feladatot.

2012. november 8-án a Fő út 243. számú ingatlannal szemben egy török felségjelzésű nyerges
vontatóból és félpótkocsiból álló járműszerelvény, a záróvonal ellenére tengelyben
megpróbált Budapest irányába visszafordulni. A manőver közben a félpótkocsi jobb hátsó
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sarokrészével a menetirány szerinti jobb oldalon, az útszélére telepített, beton, közvilágítást és
elektromos vezetékeket tartó oszlopnak ütközött.
A baleset következtében személyi sérülés nem történt anyagi kár keletkezet. A rendőrség
kérésére jelzőőri és helyszínbiztosítási feladatokat láttunk el.
A délután folyamán a Kisfaludy Óvoda Márton-napi felvonulásának biztosításában vettünk
részt.
2012. november 10-én az egyik vendéglátóhelyről jelzés érkezett, mely szerint egy vendég
hangoskodik, erőszakosan viselkedik és zaklatja a többi vendéget. A tulajdonos kérésére a
személyt a helységből kikísértük.
2012. november 11-én lakossági bejelentés alapján megállapítottuk, hogy a Damjanich utca és
Szabadkai utca sarkán ismeretlen(ek) az „Állj ! Elsőbbségadás kötelező” táblát eltávolította(k),
ami rendkívül balesetveszélyes helyzetet teremtett. Az esetről értesítettük a rendőrséget és a
Polgármesteri Hivatalt. A tábla pótlásra került.
A délután folyamán a Német Nemzetiségi Önkormányzat Márton-napi felvonulásának
biztosításában vettünk részt.
Az este folyamán a Miss Orchestra Sinfonica zenekar Budapest Hiltonban rendezett
koncertjének biztosításában vettünk részt.
2012. november 22-én lakossági bejelentést kaptunk, mely szerint kigyulladt a Hold utca egyik
háza. A helyszínre érkezés idején a környékbeli lakók már megkezdték a pincében lévő
gázpalackok kiemelését, valamint a tűz oltását, melyet az időközben kiérkező tűzoltók fejeztek
be. A házban lakó hölgyet a mentők – füstmérgezés gyanújával – megfigyelés céljából kórházba
szállították. A házba jelentős mennyiségű füst került, ezért az éjszaka folyamán át kellett
szellőztetni. Tekintettel arra, hogy a ház teljesen nyitott állapotban maradt, a tűzoltóság
felkérésére – a tulajdonos hölgy beleegyezésével – az ingatlan őrzésében vettünk részt.
2012. november 23-án a Monori Rendőrkapitányság utasítására megjelentünk az Ágnes utcában,
ahonnan dulakodást, verekedést jeleztek. A cím nem volt ismeretlen, hiszen az elmúlt
hónapokban már kellett közbeavatkozni. A kapu előtt az ott lakó hölgy várakozott két
gyermekével, segítséget kért, mert nem mernek a házba bemenni. Az udvaron vérnyomokat és
egy zsebkést, az épületben az előszobában egy nagyméretű kést észleltünk. Felszólításunkra az
egyik szobából egy középkorú, vérző fejű férfi lépett elő. A férfi megpróbálta a földön fekvő kést
felvenni, melyet megakadályoztunk, megnyugtattuk és elsősegélyben részesítettük. A
rendelkezésre álló információk szerint a középkorú férfi többször bántalmazta és megalázta
feleségét, majd összetűzésbe keveredett 16 éves fiával. A dulakodás során a férfin kívül más nem
sérült meg. A helyszínre érkező mentők kórházba szállították, ezt követően a helyszíni szemle
biztosításában vettünk részt.
Az éjszaka folyamán köd telepedett a városra, mely lehetetlenné tette a biztonságos közlekedést.
A látótávolság 5 méterre csökkent. 01:35 órakor a Monori Rendőrkapitányság kérésére
megjelentünk a 400-as út Vecsés és Üllő közötti szakaszához, ahol egy földön fekvő kerékpárost
találtak. A helyszínen megállapítottuk, hogy a 78 éves kerékpáros a 0 látótávolságot biztosító
ködben eltévedt, elfáradt és leült, de nem észlelte, hogy az úton ül, ezért egy autós majdnem
elgázolta. A bácsit és kerékpárját a rendőrséggel közösen biztonsági intézkedésként otthonába
szállítottuk, ahol feleségének átadtuk.
2012. november 27-én a Mátyás utcában található gázbefogadó-állomásnál a normál helyzettől
eltérő sziszegő hangot hallottunk és enyhe gázszagot éreztünk. Az esetről értesítettük a TIGÁZ
diszpcserét, aki intézkedett az üzemzavar elhárítására.
Az éjszaka folyamán lakossági bejelentés alapján egy Andrássy-telepen élő idős úrhoz siettünk,
aki - a bejelentés szerint - a háza előtt kiabál. A 90 éves bácsi elmondta, hogy a házában
ismeretlenek tartózkodnak, kéri, hogy vigyük ki őket. Az épületet átvizsgáltuk, azonban ott senki
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nem volt, ezért megkértük, hogy zárja be az ajtót és pihenjen le. A visszatérő ellenőrzés során
megállapítottuk, hogy a bácsi ismét kint áll a háza előtt és befelé kiabál.. Megkeresésünkre
segítséget nyújtott az egyik szomszéd, a bácsi megnyugodott és lepihent.
2012. november 30-án a Nimród utcában egy autó a villanyoszlopnak hajtott. Személyi sérülés
nem történt, az ELMŰ szakembereit értesítettük.

Önálló polgárőri szolgálat
önálló polgárőri szolgálat adatai , valamint az ellátás során történt
intézkedések

Polgárőr
szervezet
megnevezése

Önálló
szolgálat
(eset)

Vecsés
Települési
Polgárőr
Egyesület

Résztvevő
polgárőr
(fő/óra)

Elkövető visszatartása
(fő)
tul. ell.
szabs.

46

89 / 434

Jelzésadás
hatóság felé
(eset)

bűncselekmény

0
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Rendőrséggel közös szolgálat
Polgárőr szervezet
megnevezése

Vecsés Települési
Polgárőr
Egyesület

eset

3

Rendőrséggel közös szolgálat ellátása
rendőri
polgárőr létszám
létszám
fő
fő

8

5

Vecsés, 2012. december 01.
T i s z t e l e t t e l:

Hanek Gábor
elnök
Melléklet:

2012. november havi szolgálatszervezés

Az Országos Polgárőr Szövetség tagszervezete
A Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége tagja

polgárőr óra
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