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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. február havi tevékenységéről.
Létszámhelyzet:
Az egyesület teljes létszáma 30 fő, mely 22 rendes és 8 tiszteletbeli tagból áll össze. Február
hónapban 2 fő felvételére került sor.
Fontosabb információk:
Az értékelt időszakban elnökségi ülésre 1, vezetői munkaértekezletre 3 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.
Megkezdődött a felkészülés a járőrkörzeti rendszerre történő átállásra. A körzetek kijelölése
megtörtént, az átállás a Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége
elnökségének határozatát követően, várhatóan 2013. március hónaptól kerül megszervezésre.
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Együttműködés
Vecsés Város Polgármesteri Hivatala
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, 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.
Február hónapban 2 akcióra került sor, mely alatt 2 fő bűncselekmény elkövetése miatt
elfogásra, 1 körözött személy pedig felfedésre került.
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. Február hónapban 1 esetben
került sor gépjármű-felderítő akcióra, mely során 79 jármű került ellenőrzésre. A Monori
Rendőrkapitányság ügyeletese 2 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.
Budapesti Rendőr-főkapitányság
A BRFK XII. kerületi Rendőrkapitányságával közös gépjármű-felderítő akció során 804 gépjármű
került ellenőrzésre, 8 esetben helyszíni, 3 esetben közigazgatási bírság került kiszabásra,
valamint 2 esetben került sor szabálysértési feljelentésre.
Vecsési Közterület-felügyelet
Az együttműködés a piacnapok ellenőrzésére terjed ki, február 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. Február hónapban
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.
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Egyéb:
A „Tiszteletet az éveknek, biztonságot az időseknek” program keretén belül prevenciós előadást
tartottunk a Gondozási Központ vendégeinek.
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:
-

Williams Televízió Vecsési Magazin
Rádió P, a polgárőr rádió
internetes médiumok

1 alkalommal
2 alkalommal
19 alkalommal

Szolgálatellátással kapcsolatos kimutatások
Az értékelt időszakban 19 fő látott el összesen 508 óra szolgálatot, mely átlagosan 26,7
óra/fő/hó szolgálatellátást jelent (a tavalyi év hasonló időszakában 21 fő, összesen 512 óra,
átlagosan 24,4 óra/fő/hó).
Szolgálati órák megoszlása
0-10
2013
8
2012
16

11-30
9
2

Közterületi szolgálatellátás
Tervezett
Végrehajtott

220

31-50
4
7
Teljesítés aránya

270

123 %

Végrehajtott

Teljesítés aránya

8

-

Végrehajtott

Teljesítés aránya

0

0

-

Körözési tevékenység
Tervezett

Végrehajtott

Teljesítés aránya

10

8

80 %

Figyelőszolgálat
Tervezett

0
Jelzőőri szolgálat
Tervezett
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512
2
Eltérés 2012.
hasonló
időszakához
képest
+ 20
Eltérés 2012.
hasonló
időszakához
képest
+8
Eltérés 2012.
hasonló
időszakához
képest
0
Eltérés 2012.
hasonló
időszakához
képest
+8

Rendőrrel közös szolgálat
Tervezett

30

Végrehajtott

Teljesítés aránya

99

330

%

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

20

63

315 %

Rendezvények helyszínének biztosítása
Tervezett
Végrehajtott

5

Teljesítés aránya

6

120 %

Bűnmegelőzési tevékenység
Tervezett
Végrehajtott

5
Ügyintézés, oktatás
Tervezett

20

Teljesítés aránya

34

680 %

Végrehajtott

Teljesítés aránya

20

100 %

Eltérés 2012.
hasonló
időszakához
képest
-83
Eltérés 2012.
hasonló
időszakához
képest
+17
Eltérés 2012.
hasonló
időszakához
képest
+6
Eltérés 2012.
hasonló
időszakához
képest
+34
Eltérés 2012.
hasonló
időszakához
képest
-14

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

14 eset
0 eset
0 eset
0 eset
3 eset

Fontosabb események:
Február 4-én 21:00 órakor lakossági bejelentés alapján a Zeneklubhoz vonultunk, mert a

bejelentés szerint egy férfi verekedést kezdeményezett. Az elkövető a helyszínt a
kiérkezésünk előtt elhagyta. Személyi sérülés nem történt, anyagi kár nem keletkezett.
Február 5-én 16:50 órakor lakossági bejelentésre a Halmy-telepre vonultunk, mert a bejelentő
elmondta, hogy a közelmúltban eladta a tulajdonát képező gépjárművét, de ennek új
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tulajdonosa és a vele lévő személyek az otthona előtt fenyegetik. Az esetről értesítettük a
rendőrséget, majd a rendőri intézkedés biztosításában vettünk részt.
Február 6-án 21:00 órakor a Lidl parkoló mögött egy árokba csúszott kamiont észleltünk.
személyi sérülés nem történt, a műszaki mentés komoly nehézségekbe ütközött. 21:15 órakor
biztonsági intézkedés keretében egy cukorbeteg férfit részesítettünk elsősegélyben, illetve
hívtunk hozzá mentőt.
Február 11-én 05:50 órakor a Lőrinci úton lévő üzletközponthoz vonultunk, mert jelzett az
egyik riasztó. A helyszínre érkező tulajdonos elmondta, hogy a tűzjelző rendszer meghibásodott,
de esemény nem történt. A nap folyamán a Gondozási Központban tartottunk előadást az
idősekre leselkedő veszélyekről, a jellemző elkövetési módokról és a védekezés lehetőségeiről.
Február 15-én a Vecsési Rendőrőrs parancsnok-helyettesének irányítása alatt fokozott
ellenőrzésben vettünk részt. A fokozott ellenőrzés során 2 fő került elfogásra.
Február 19-én éjszaka egy nyerges vontató beszorult a Vecsés vasútállomásnál található vasúti
átjáróba. Az eset során jelzőőri és műszaki mentési feladatokat láttunk el.
Február 22-én 12 fővel és 4 gépjárművel a Vecsési Rendőrőrs, a Pest Megyei Rendőrfőkapitányság és a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság állományával közös fokozott ellenőrzésen
vettünk részt, mely során 1 fő körözött személye került felfedésre. Az éjszaka folyamán a Katona
József utcából folyamatban lévő betörést jeleztek. A helyszínen megjelentünk, de az elkövetőt
sajnos nem sikerült elfogni.
Február 23-án a Tamási Polgárőr Egyesület és a Tamási Rendőrkapitányság kijelölt
állományával közös gépjármű-felderítő akcióban vettünk részt, mely során 1100 jármű került
ellenőrzésre.
Február 26-án a Semmelweiss Ignác Bölcsőde ünnepélyes megnyitását biztosítottuk. Az éjszaka
folyamán a Telepi út egyik üzleténél észleltük, hogy szól a riasztó. A tulajdonost értesítettük,
jogsértés nem történt.
Február 27-én a BRFK XII. kerületi Rendőrkapitányság felkérésére gépjármű-felderítő akcióban
vettünk részt, mely során több, mint 800 gépjármű került ellenőrzésre. A délután folyamán a
Polgármesteri Hivatalban szervezett véradáson vettünk részt.
Önálló polgárőri szolgálat

Polgárőr
szervezet
megnevezése
Vecsés
Települési
Polgárőr
Egyesület

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

33

Résztvevő
polgárőr
(fő/óra)

73/389

Elkövető visszatartása
(fő)
tul. ell.
szabs.

bűncselekmény

-

2
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Jelzésadás
hatóság felé
(eset)

21

Rendőrséggel közös szolgálat
Polgárőr
szervezet
megnevezése

eset

Vecsés Települési
Polgárőr Egyesület

13

Rendőrséggel közös szolgálat ellátása
rendőri
polgárőr létszám
létszám
polgárőr óra
fő
fő
15

13

Vecsés, 2013. március 01.
T i s z t e l e t t e l:

Hanek Gábor
elnök
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