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Budapesti és Agglomerációs Polgárőr
Szervezetek Szövetsége
Budapest
Tisztelt Elnök 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) 2013. március havi
tevékenységéről.
Létszámhelyzet:
Az egyesület teljes létszáma 30 fő, mely 22 rendes és 8 tiszteletbeli tagból áll össze. Március
hónapban 1 fő felvételére került sor, aki jelenleg próbaidejét tölti.
Fontosabb információk:
Az értékelt időszakban elnökségi ülésre nem, vezetői munkaértekezletre 4 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 sikeresen indult az OPSZ 100x100 elnevezésű programjához, melynek értelmében
a Vecsésen megalkotásra kerülő prevenciós modellprogram végrehajtásához 250.000 Ft. extra
pénzügyi támogatásban részesülünk. A program nyitórendezvényére 2013. március 23-án a
Rendőrségi Igazgatási Központban került sor, melyen részt vett Tábori Ferenc alpolgármester úr
és Pallaga Norbert r. őrnagy, őrsparancsnok úr is. A pályázattal kapcsolatban a 2012. évi
bűncselekmények száma tekintetében hiánypótlásra kaptunk felszólítást, azonban a kért adattal
továbbra sem rendelkezünk.
Felkészültünk a járőrkörzeti rendszerre történő átállásra. A körzetek kijelölése megtörtént, az
átállás a Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége elnökségének
határozatának késése miatt várhatóan április hónaptól valósul meg.
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Új technikai eszközök kerültek beszerzésre, így fényképezőgépekkel, laptoppal, mobil internettel
gazdagodtunk. Folyamatban van egy újabb rendszámfelismerő rendszer telepítése, melynek
online használatához – a korábbiakhoz hasonlóan - kérjük szíves segítségét.
Eladásra került az IAY-164 forgalmi rendszámú Fiat Stilo típusú szolgálati gépjárművünk, így
azzal további polgárőr szolgálatot nem látunk el.
Aláírásra került Vecsés Város Önkormányzata és a Vecsés Települési Polgárőr Egyesület közötti
együttműködési megállapodás, melyet elektronikus úton 2013. március 27-én megküldtünk.
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 megküldésre kerülnek a
városi rendezvények és a szórakozóhelyek nyitvatartásával kapcsolatos változások.
A Közbiztonsági Osztállyal a kapcsolattartás folyamatos, kétirányú és napi rendszerességű.
2013. március 28-án aláírásra került az önkormányzat és az egyesület közötti együttműködési
megállapodás.
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.
Március hónapban 1 akcióra került sor, mely alatt 1 db. körözött jármű került felfedésre.
Monori Rendőrkapitányság
A közterületi járőrszolgálatok minden esetben bejelentésre kerülnek a Monori
Rendőrkapitányság ügyeletesének. Néhány esetben a bejelentkezés során tapasztaltuk, hogy a
bejelentkezést rögzítő rendőr a Vecsésen szolgálatot teljesítő rendőr személyével kapcsolatos
tájékoztatást megtagadja. Tekintettel arra, hogy a kapitányságvezető úr korábban lehetővé tette,
hogy a polgárőrök részt vegyenek a rendőrségi eligazításokon, indokolt tisztázni, hogy a
bejelentkezés során a polgárőr részére megadható-e a működési területen aktuálisan szolgálatot
teljesítő rendőr neve.
Az együttműködés többnyire a gépjármű-felderítő feladatokra és a fokozott ellenőrzésekben
való részvételre terjed ki. Márciusr hónapban 1 esetben került sor gépjármű-felderítő akcióra,
mely során 311 jármű került ellenőrzésre, illetve 1 forgalomból kivont jármű került felfedésre. A
Monori Rendőrkapitányság ügyeletese 1 esetben határozott meg feladatot a közterületi
járőrszolgálatot ellátó polgárőrök részére.
Repülőtéri Rendőr Igazgatóság
Az együttműködés eseti jellegű. Az értékelt időszakban közös szolgálatellátásra nem került sor.
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Vecsési Közterület-felügyelet
Az együttműködés a piacnapok ellenőrzésére terjed ki, február hónapban közös szolgálatra 3
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. Március hónapban a
rendkívüli időjárási viszonyok miatt folyamatos volt a kapcsolattartás, jelzésadásra nem került
sor.
Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége
A szövetségi tagságból eredő elszámolási, beszámolási és jelentési kötelezettségeinknek
maradéktalanul eleget teszünk. A hatékonyabb és nagyobb területet lefedő közterületi
járőrszolgálat ellátása érdekében kezdeményeztük az egyfős szolgálat engedélyezését, melyről
február hónapban nem született döntés.
A március 15-i hétvégén tapasztalt rendkívüli időjárási körülmények miatt két alkalommal 5
polgárőr összesen 59 óra időtartamban vett részt az M1 autópályán bajbajutott személyek és
járművek mentésében. A mentés során tanúsított helytállásért Tisza Ferenc polgárőr társunkat
az elnökség elismerésre terjesztette fel.
Egyéb:
„Diákcsíny vagy bűncselekmény” címmel bűnmegelőzési előadást tartottunk a budapesti Petőfi
Sándor Általános Iskolában.
A Szakorvosi Rendelő vezetőjével történt megegyezés szerint a VTPE közterületi szolgálatot
ellátó rendes tagjai részére éves egészségügyi szűrést biztosítanak.
Média, közönségkapcsolat
Az értékelt időszakban az alábbi médiumok tudósítottak a VTPE tevékenységéről:
-

internetes médiumok

27 alkalommal

Szolgálatellátással kapcsolatos kimutatások
Az értékelt időszakban 18 fő látott el összesen 715 óra szolgálatot, mely átlagosan 40óra/fő/hó
szolgálatellátást jelent (a tavalyi év hasonló időszakában 16 fő, összesen 455 óra, átlagosan 28,5
óra/fő/hó).
Szolgálati órák megoszlása
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Közterületi szolgálatellátás
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Végrehajtott

220
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Figyelőszolgálat
Tervezett

Végrehajtott

Teljesítés aránya

0

-

Végrehajtott

Teljesítés aránya

0

0

-

Körözési tevékenység
Tervezett

Végrehajtott

Teljesítés aránya

10

12

120 %

Végrehajtott

Teljesítés aránya

55

183 %

0
Jelzőőri szolgálat
Tervezett

Rendőrrel közös szolgálat
Tervezett

30

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

20

105

Rendezvények helyszínének biztosítása
Tervezett
Végrehajtott

20

15

Bűnmegelőzési tevékenység
Tervezett
Végrehajtott

5

24

525 %
Teljesítés aránya

75 %
Teljesítés aránya

480 %

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

Eltérés 2012.
hasonló
időszakához
képest
0
Eltérés 2012.
hasonló
időszakához
képest
0
Eltérés 2012.
hasonló
időszakához
képest
+ 12
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+79
Eltérés 2012.
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Eltérés 2012.
hasonló
időszakához
képest
+24

Ügyintézés, oktatás
Tervezett

40

Végrehajtott

Teljesítés aránya

17

42,5 %

Eltérés 2012.
hasonló
időszakához
képest
-13

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

29 eset
1 eset
0 eset
0 eset
6 eset

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

Polgárőr
szervezet
megnevezése

Önálló
szolgálat
(eset)

Vecsés
Települési
Polgárőr
Egyesület

51

Résztvevő
polgárőr
(fő/óra)

113/643

Elkövető visszatartása
(fő)
tul. ell.
szabs.

bűncselekmény

-

-

Jelzésadás
hatóság felé
(eset)

37

Rendőrséggel közös szolgálat
Polgárőr
szervezet
megnevezése

eset

Vecsés Települési
Polgárőr Egyesület

7

Rendőrséggel közös szolgálat ellátása
rendőri
polgárőr létszám
létszám
polgárőr óra
fő
fő
7

7

V e c s é s, 2013. március 31.
T i s z t e l e t t e l:

Hanek Gábor
elnök
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