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Létszámhelyzet:
Az egyesület teljes létszáma 32 fő, mely 23 rendes és 9 tiszteletbeli tagból áll össze.
Május hónapban 1 fő kilépésére került sor, polgárőr igazolványának visszavonására
intézkedtünk.
Fontosabb információk:
Az értékelt időszakban elnökségi ülésre nem, vezetői munkaértekezletre 2 esetben
került sor. Hanek Gábor elnök úr önkormányzati elfoglaltságai miatt az egyesület
tevékenységében május hónapban nem vett részt.
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 aláírása és a támogatás átutalása május hónapban megtörtént.
A Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége (BPSZ) pályázatán
egyesületünk 800.000 Ft. összegű támogatást nyert el. A szerződés megkötése
megtörtént, a támogatás átutalására várhatóan június hónapban kerül sor.
A képviselő-testület a Vecsésen ellátott, bűnmegelőzési célú közterületi szolgálatok
hatékony ellátása érdekében 2 millió forint támogatást szavazott meg.
A BPSZ elnöke a járási szintű feladatok koordinálására előzetesen felkérte Hanek Gábor
elnök Urat.
Együttműködés
Vecsés Város Polgármesteri Hivatala
A jelző- és jelentőrendszer működtetése mellett a polgárőrség és az önkormányzat
munkatársai 1 alkalommal láttak el közös szolgálatot, valamint minden esetben
megküldésre kerülnek a városi rendezvények és a szórakozóhelyek nyitvatartásával
kapcsolatos változások.
A Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztállyal a kapcsolattartás folyamatos, kétirányú
és napi rendszerességű. Május hónap kiemelt feladata volt a Lóti-Futi sportverseny,
illetve a Bálint Ágnes Kulturális Központ megnyitójának és a Bálint Ágnes Mesefesztivál
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karneváljának biztosítása. A havi koordinációs értekezleten egyéb feladatok miatt részt
venni nem tudtunk.
Vecsési Rendőrőrs
A Vecsési Rendőrőrssel az együttműködés példaértékű. Pallaga Norbert r. őrnagy Úrral,
Balaton János és Bába János r. hadnagy Urakkal 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.
Nagy létszámot igénylő közös szolgálatellátásra a Lóti-Futi és a Bálint Ágnes
Mesefesztivál biztosítása során 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. Május hónapban fokozott ellenőrzésen 1
esetben vettünk részt. A Monori Vígadóban megtartott polgárőr értekezleten jeleztük,
hogy az előzetesen felvázolt heti rendszerességű akciókon részt venni nem tudunk,
valamint kértük, hogy az akciók helyszíneinek kijelölése során egyesületünk – a
takarékosság érdekében – lehetőség szerint a működési területén kerüljön bevonásra.
Az önálló szolgálatellátás tekintetében a Monori Rendőrkapitányság által dokumentált
1380 és a végrehajtott 1470 szolgálati óra között -90 óra eltérés mutatkozott. Az eltérés
1 esetben a szolgálat regisztrálásának hiánya (12 óra), 4 esetben az elérhetőség
foglaltsága miatt, 7 esetben pedig az előzetesen lejelentettnél hosszabb szolgálatellátás
miatt keletkezett.
Budapesti Rendőr-főkapitányság
Az együttműködés havi rendszerességű, többnyire gépjármű-felderítő feladatokra terjed
ki. Közös szolgálatellátásra május hónapban 1 esetben került sor.
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. Május hónapban közös
szolgálatra nem 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
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terjed ki. Május hónapban balesetmegelőzési előadásra 1 esetben, 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 pályázaton 800.000 Ft. összeget nyertünk el.
Hozzáférést kaptunk a BPSZ internetes körözési felületéhez, mely igen komoly
segítséget jelent a szolgálatellátásokhoz. A BPSZ Központ felkérésére részt vettünk az I.
kerületben talált II. világháborús bomba hatástalanításához szükséges ürítésben és
zárásban, valamint a XX. kerületben eltűnt gyermek felkutatásában.
2013. május 27-én a BPSZ által szervezett alapismereti és gázspray oktatáson és vizsgán
4 fő szerezte meg az alapismereti vizsgát.
Egyéb:
A Lazító Klub májusi programjában balesetmegelőzés témakörben az Újpesti
Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület polgárőreivel tartottunk prevenciós előadást.
A közbiztonsági osztályvezető úr kérésére részt veszünk a lakosság számára készülő
prevenciós tájékoztatók összeállításában.
Május 18-án részt vettünk a betörések és egyéb bűncselekmények miatt összehívott
Wass Albert utcai lakógyűlésen.
2 esetben került sor a szolgálatot ellátó polgárőrök ellenőrzésére, hiányosságot nem
fedtünk fel.
Köszönetet mondunk Erdélyi Piroskának (Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület) a
Lazító Klubban tartott színvonalas előadásáért, valamint az Üllői Bűnmegelőzési
Polgárőr Egyesületnek a Lóti-Futi és a Bálint Ágnes Mesefesztivál biztosításában nyújtott
segítségért.
Média, közönségkapcsolat
Az értékelt időszakban az alábbi médiumok tudósítottak a VTPE tevékenységéről:
-

internetes médiumok
Williams Televízió
Rádió P

31 alkalommal
2 alkalommal
1 alkalommal

Szolgálatellátással kapcsolatos kimutatások
Az értékelt időszakban 18 fő összesen 705 óra szolgálatot látott el, mely átlagosan 39 óra/fő/hó
szolgálatellátást jelent (a tavalyi év hasonló időszakában 21 fő, összesen 349 óra, átlagosan 17
óra/fő/hó).
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Figyelőszolgálat
Tervezett

0
Jelzőőri szolgálat
Tervezett

Rendőrrel közös szolgálat
Tervezett
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30
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Teljesítés aránya
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BPSZ,közterület-felügyelet, egyéb együttműködővel közös szolgálat
Tervezett
Végrehajtott
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Eltérés 2012.
hasonló
időszakához
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20
22
110%
+22
Rendezvények helyszínének biztosítása
Tervezett
Végrehajtott

20
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Teljesítés aránya

475%
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Eltérés 2012.
hasonló
időszakához
képest
+37

Bűnmegelőzési tevékenység
Tervezett
Végrehajtott

Teljesítés aránya

20

12

60%

Ügyintézés, oktatás
Tervezett

Végrehajtott

Teljesítés aránya

20

8

40%
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képest
+12
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Önálló polgárőri szolgálat
Polgárőr
szervezet
megnevezése
Vecsés
Települési
Polgárőr
Egyesület

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

Résztvevő
polgárőr
(fő/óra)

46
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Elkövető visszatartása
(fő)
tul. ell. bűncselekmény
szabs.
0

0

Jelzésadás
hatóság felé
(eset)
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Egyesület
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8
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fő
fő
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