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2013. június
Létszámhelyzet:
Az egyesület teljes létszáma 30 fő, mely 21 rendes és 9 tiszteletbeli tagból áll össze.
Június hónapban 2 fő tagsági viszonya került megszüntetésre.
Fontosabb információk:
Az értékelt időszakban elnökségi ülésre 1, vezetői munkaértekezletre 3 esetben került
sor. Hanek Gábor elnök úr önkormányzati elfoglaltságai miatt az egyesület
tevékenységében június 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.
A hónap fő feladata a dunai árvíz fővárosi védekezésében való részvétel, a
közösségellenes magatartásokról szóló rendelet előkészítése, valamint a 3000 órás
ünnepség megszervezése volt.
A Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége (BPSZ) pályázatán
elnyert 800.000 forint átutalása megtörtént.
Megkezdődött az új büntető törvénykönyv és a közösségellenes magatartásokról szóló
önkormányzati rendelet feldolgozása, oktatása, melyet a júliusi képzési napon közösen
is áttanulmányozunk.
Május hónapban meghaladtuk 3000, az ünnepség napjáig pedig a 3570 szolgálati órát, az
idei évre betervezett 4180 óra 85 %-át. Az eddigi gyakorlattól eltérően nem egyéni
elismeréseket,, hanem egy nagy, közös ünneplést terveztünk, ezért szombat délelőtt a
Cinema City Aréna VIP-termében közös mozizásra, este pedig egy protokolltól mentes
közös ünneplésre került sor.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani:
- Pallaga Norbert r. őrnagy úrnak, a Vecsési Rendőrőrs parancsnokának,
- Bába János r. hadnagy úrnak, a Vecsési Rendőrőrs rendészeti alosztályvezetőjének,
- Antal József r. százados úrnak, a BRFK XII. kerületi Rendőrkapitányság KMB
alosztályvezetőjének,
- dr. Hegedűs György úrnak, a BPSZ elnökhelyettesének,
- dr. Hegedűs Györgyné asszonynak, a BPSZ ügyviteli kabinetvezetőjének,
Az Országos Polgárőr Szövetség tagszervezete
A Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége tagja

- Rózsa Balázs úrnak, a Vecsési Polgármesteri Hivatal közbiztonsági osztályvezetőjének,
- Kovácsné Virág Barbara asszonynak és Nagy Orsolya kisasszonynak, az ÖMV
töltőállomás munkatársainak, hogy elfogadták meghívásunkat és velünk töltötték a
délelőttöt.
Együttműködés
Vecsés Város Polgármesteri Hivatala
A jelző- és jelentőrendszer működtetése mellett a polgárőrség és az önkormányzat
munkatársai 3 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. 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 továbbítására nem került sor.
Monori Rendőrkapitányság
A közterületi járőrszolgálatok minden esetben bejelentésre kerülnek a Monori
Rendőrkapitányság ügyeletesének. Június hónapban jelzésadásra 24 esetben került sor,
valamint 1 gépjármű-felderítő akción vettünk részt. A gépjármű-felderítő akciók
általános tapasztalata, hogy a körözési rendszerhez szükséges hozzáférési kóddal nem
rendelkező rendőr kerül beosztásra, így a körözött vagy egyéb okból problémás
járművek felfedésére nagyon kevés esély nyílik. A hétköznap nappali időszakban kért
közös szolgálat csak a polgárőrök éves szabadságának terhére biztosítható, azonban a
június havi akció során sem a szükséges rendőri erő, sem a hozzáférési jogosultság nem
állt rendelkezésre, így a résztvevő polgárőrök feleslegesen vettek ki szabadságot és
eredménytelenül vettek részt a rendőrkapitányság által szervezett akción. Kérjük, hogy
az akciók szervezése során a fentieket figyelembe venni szíveskedjenek.
Budapesti Rendőr-főkapitányság
Az együttműködés havi rendszerességű, többnyire gépjármű-felderítő feladatokra terjed
ki. Közös szolgálatellátásra június hónapban 2 esetben került sor. A közös
szolgálatellátás a jövőben fejlesztésre kerül.
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 és a vendéglátóhelyek ellenőrzésére terjed ki. Június
hónapban közös szolgálatra 2 alkalommal 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. Június hónapban jelzésadásra 1 esetben került sor.
Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége
A szövetségi tagságból eredő elszámolási, beszámolási és jelentési kötelezettségeinknek
maradéktalanul eleget teszünk. Június 4-11. között minden éjszaka 2-4 fővel vettünk
részt a fővárosi árvízi védekezésben, melyért Újpest polgármestere elismerő oklevelet
adott át.
Egyéb:
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
Williams Televízió
Rádió P

49 alkalommal
2 alkalommal
5 alkalommal

Szolgálatellátással kapcsolatos kimutatások
Az értékelt időszakban 16 fő összesen 688 óra szolgálatot látott el, mely átlagosan 43 óra/fő/hó
szolgálatellátást jelent (a tavalyi év hasonló időszakában 17 fő, összesen 288 óra, átlagosan 17
óra/fő/hó).

Szolgálati órák megoszlása
0-10
2013
9
2012
13

11-30
7
5

Közterületi szolgálatellátás
Tervezett
Végrehajtott

220

323

31-50
2
4
Teljesítés aránya

147 %

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

515
0
Eltérés 2012.
hasonló
időszakához
képest
+207

Figyelőszolgálat
Tervezett

Végrehajtott

Teljesítés aránya

0

---

Végrehajtott

Teljesítés aránya

0

0

---

Körözési tevékenység
Tervezett

Végrehajtott

Teljesítés aránya

10

10

100 %

0
Jelzőőri szolgálat
Tervezett

Rendőrrel közös szolgálat
Tervezett
Végrehajtott

30

84

Teljesítés aránya

280%

Eltérés 2012.
hasonló
időszakához
képest
-4
Eltérés 2012.
hasonló
időszakához
képest
--Eltérés 2012.
hasonló
időszakához
képest
-14
Eltérés 2012.
hasonló
időszakához
képest
+51

BPSZ,közterület-felügyelet, egyéb együttműködővel közös szolgálat
Tervezett
Végrehajtott
Teljesítés aránya
Eltérés 2012.
hasonló
időszakához
képest
20
224
1120%
+202
Rendezvények helyszínének biztosítása
Tervezett
Végrehajtott

20

2

Bűnmegelőzési tevékenység
Tervezett
Végrehajtott

20

30

Teljesítés aránya

10%
Teljesítés aránya

150%

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

Eltérés 2012.
hasonló
időszakához
képest
-26
Eltérés 2012.
hasonló
időszakához
képest
-4

Ügyintézés, oktatás
Tervezett

Végrehajtott

Teljesítés aránya

20

15

75%

Eltérés 2012.
hasonló
időszakához
képest
-12

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

96/ 589

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

0

Jelzésadás
hatóság felé
(eset)
24

Rendőrséggel közös szolgálat
Polgárőr
szervezet
megnevezése
Vecsés
Települési
Polgárőr
Egyesület

eset

7

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

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

84

