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HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ
2013. április
Létszámhelyzet:
Az egyesület teljes létszáma 33 fő, mely 24 rendes és 9 tiszteletbeli tagból áll össze.
Április hónapban 1 fő felvételére került sor, aki jelenleg próbaidejét tölti, 1 fő pedig
jelezte kilépését.
Fontosabb információk:
Az értékelt időszakban elnökségi 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, közösségi oldal zárt és
rejtett csoportjában, illetve személyesen megoldott.
Egyesületünk végrehajtotta a 100x100 kiemelt bűnmegelőzési program előkészítő
feladatait, a szerződés aláírására és a támogatás átutalására 2013. májusában kerül sor.
A Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége jóváhagyta az egyfős
szolgálatok iránti kérésünket, így biztosított az ún. „seriffszolgálatok” ellátásának
lehetősége.
Egyesületünk 2013. április 20-án tartotta évértékelő közgyűlését, melyen részt vett
Tábori Ferenc alpolgármester úr, Kardos Pál BPSZ elnöke, dr. Hegedűs György BPSZ
elnökhelyettese, Markos György színművész, a BPSZ elnökhelyettese, dr. Hegedűs
Györgyné a BPSZ ügyviteli kabinetének vezetője, Balaton János r. hadnagy, a Vecsési
Rendőrőrs Bűnügyi Alosztályának vezetője. A közgyűlés elfogadta a 2012. évi szakmai és
pénzügyi beszámolót, a 2013. évi költségvetést, a FEB beszámolót, valamint
meghatározta a tagdíjfizetés módját. A Felügyelő Bizottsági tagságáról korábban
lemondott Presztolánszky András helyére Hubayné Büki Katalin került megválasztásra.
A közgyűlés végén kiosztásra kerültek az új pólók és a személyre kiadott pendrive-ok.
Együttműködés
Vecsés Város Polgármesteri Hivatala
A jelző- és jelentőrendszer működtetése mellett a polgárőrség és az önkormányzat
munkatársai 4 alkalommal láttak el közös szolgálatot, valamint minden esetben
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megküldésre kerülnek a városi rendezvények és a szórakozóhelyek nyitvatartásával
kapcsolatos változások.
A Közbiztonsági Osztállyal 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.
A Vecsési Rendőrőrsre kinevezett rendészeti alosztályvezető úrral a kapcsolatfelvétel
még nem történt meg.
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.
Az őrsparancsnok úr kérésére több esetben használatra átadtuk a polgárőr szolgálati
gépjárműveket.
Április hónapban a lomtalanítás idején 1 akcióra került sor.
Monori Rendőrkapitányság
A közterületi járőrszolgálatok minden esetben bejelentésre kerülnek a Monori
Rendőrkapitányság ügyeletesének.
Az együttműködés többnyire a gépjármű-felderítő feladatokra és a fokozott
ellenőrzésekben való részvételre terjed ki. Április hónapban a gépjármű-felderítő akción
részt venni nem tudtunk, azonban 2 közbiztonsági fokozott ellenőrzésen részt vettünk. A
Monori Rendőrkapitányság ügyeletese a közterületi járőrszolgálatot ellátó polgárőrök
részére feladatot nem határozott meg.
Repülőtéri Rendőr Igazgatóság
Az együttműködés eseti jellegű. Az értékelt időszakban közös szolgálatellátásra nem
került sor.
Vecsési Közterület-felügyelet
Az együttműködés a piacnapok ellenőrzésére terjed ki, április hónapban közös
szolgálatra 1 esetben került sor.
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Az együttműködés a Lazító Klub és a Diákiroda programelemekre, valamint a
hajléktalanokkal kapcsolatos feladatok ellátására és a jelzőrendszer működtetésére
terjed ki. Április hónapban jelzésadásra nem került sor.
Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége
A szövetségi tagságból eredő elszámolási, beszámolási és jelentési kötelezettségeinknek
maradéktalanul eleget teszünk. A G-122 pályázat határidőre leadásra került. Hozzáférést
Az Országos Polgárőr Szövetség tagszervezete
A Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége tagja

kaptunk a BPSZ internetes körözési felületéhez, mely igen komoly segítséget jelent a
szolgálatellátásokhoz.
Egyéb:
„Diákcsíny vagy bűncselekmény” címmel bűnmegelőzési előadást tartottunk a budapesti
Petőfi Sándor Általános Iskolában.
A március 15-i hétvégén tapasztalt rendkívüli időjárási körülmények miatt végrehajtott
mentés során tanúsított helytállásért Tisza Ferenc polgárőr társunkat az OPSZ elnöke
elismerő oklevélben részesítette. Ugyanezen esetből kifolyólag egyesületünket a
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója elismerő oklevélben részesítette.
A rendőrséggel közös szolgálatellátás elismeréseként Német Tamás polgárőr társunkat a
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője elismerő oklevélben részesítette.
A polgárőrség érdekében végzett tevékenysége és a bűnmegelőzési feladatok ellátása
miatt Keszthelyi Péter polgárőr társunkat a BPSZ elnöke elismerő oklevélben
részesítette.
A Vecsés Települési Polgárőr Egyesület az egyesület érdekében végzett tevékenysége
elismeréseként Tiszteletbeli polgárőr címet adományozott Liptai Rita Asszonynak, a
Vecsési Polgármesteri Hivatal főelőadójának.
3 esetben került sor a szolgálatot ellátó polgárőrök ellenőrzésére, hiányosságot nem
fedtünk fel.
Média, közönségkapcsolat
Az értékelt időszakban az alábbi médiumok tudósítottak a VTPE tevékenységéről:
-

internetes médiumok
Rádió P

27 alkalommal
2 alkalommal

Szolgálatellátással kapcsolatos kimutatások
Az értékelt időszakban 19 fő összesen 604 óra szolgálatot látott el, mely átlagosan 32 óra/fő/hó
szolgálatellátást jelent (a tavalyi év hasonló időszakában 21 fő, összesen 576 óra, átlagosan 27
óra/fő/hó).
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Önálló polgárőri szolgálat
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önálló polgárőri szolgálat adatai , valamint az ellátás során
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Önálló
szolgálat
(eset)
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