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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. január havi tevékenységéről.
Létszámhelyzet:
Az egyesület teljes létszáma 28 fő, mely 20 rendes és 8 tiszteletbeli tagból áll össze. Január
hónapban 2 rendes (élettársak) és 1 tiszteletbeli tag családi okok miatt jelezte kilépését, 2
támogató tag tagsági viszonya az Alapszabály erejénél fogva megszüntetésre került.
Fontosabb információk:
Az értékelt időszakban elnökségi ülésre, FEB-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.
A tagnyilvántartás aktualizálása 2013. január 15-ig végrehajtásra került.
Az OPSZ által készített, a téli időjárási viszonyok során jelentkező, lakosságvédelmi célú,
veszélymentesítő és mentési feladataira vonatkozó felkészülési és intézkedési tervben (a
továbbiakban: intézkedési terv) foglalt feladatok az időjárási viszonyok figyelembe vételével
kerülnek végrehajtásra.
A 2012. évi szakmai beszámoló a 2013. január 7-i elnökségi ülésen megtárgyalásra, majd a BPSZ
részére 2013. január 15-ig megküldésre került.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által visszatartott adó 1% összege (298.000 forint) fellebbezés és
méltányosság-kérés miatt vélhetően mégis átutalásra kerül.
A DPMV Zrt. január 09-én 1 millió forint összegű támogatásban részesítette egyesületünket.

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

Megkezdődött a felkészülés a járőrkörzeti rendszerre történő átállásra. A körzetleírások a
kritikus infrastruktúrák, a kiemelt objektumok és a közbiztonsági helyzet alapján kerültek
kijelölésre, így várhatóan 2013. február hónaptól a közterületi járőrszolgálat körzetesített
rendszerben kerül megszervezésre.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságtól a tagnyilvántartás, a jelentő- és
jelzőrendszer, valamint az adatkezelés fejlesztése érdekében adatvédelmi auditot kérelmeztünk,
melyre – az anyagi lehetőségek függvényében - vélhetően 2013. I. félévében kerül sor.
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.
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. Január hónapban 1 esetben
került sor gépjármű-felderítő akcióra, mely során 411 jármű került ellenőrzésre, 2 körözött
okmány került felfedésre. A Monori Rendőrkapitányság ügyeletese 4 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.
Vecsési Közterület-felügyelet
Az együttműködés a piacnapok ellenőrzésére terjed ki, január hónapban azonban 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 terjed ki. Január hónapban
összesen 4 esetben adtunk jelzést, melyből 3 hajléktalanokkal, 1 pedig rászoruló családdal volt
összefüggésben.
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
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járőrszolgálat ellátása érdekében kezdeményeztük az egyfős szolgálat engedélyezését, melyről
várhatóan február hónapban születik döntés.
Vizsgáljuk annak lehetőségét, hogy csatlakozzunk az Országos Polgárőr Szövetség 100x100
elnevezésű programjához, döntés február hónapban várható.
Egyéb:
Megtörtént a kapcsolatfelvétel a Gondozási Központ illetékesével. Február hónaptól a
„Tiszteletet az éveknek, biztonságot az időseknek” program keretén belül prevenciós
előadásokat tartunk 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 1 alkalommal
Rádió P, a polgárőr rádió
3 alkalommal
internetes médiumok
19 alkalommal

Szolgálatellátással kapcsolatos kimutatások
Az értékelt időszakban 15 fő látott el összesen 450 óra szolgálatot, mely átlagosan 30 óra/fő/hó
szolgálatellátást jelent (a tavalyi év hasonló időszakában 16,65 óra/fő/hó).
Szolgálati órák megoszlása
0-10
2013
8 fő
2012
12 fő

11-30
6 fő
9 fő

Közterületi szolgálatellátás
Tervezett
Végrehajtott

220
Figyelőszolgálat
Tervezett

0
Jelzőőri szolgálat
Tervezett

0

31-50
3 fő
3 fő
Teljesítés aránya

308

140 %

Végrehajtott

Teljesítés aránya

0

-

Végrehajtott

Teljesítés aránya

0

-
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513 fő
0 fő
Eltérés 2012.
hasonló
időszakához
képest
+ 110
Eltérés 2012.
hasonló
időszakához
képest
0
Eltérés 2012.
hasonló
időszakához
képest
0

Körözési tevékenység
Tervezett

Végrehajtott

Teljesítés aránya

10

6

60 %

Végrehajtott

Teljesítés aránya

80

267 %

Rendőrrel közös szolgálat
Tervezett

30

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

20

4

20 %

Rendezvények helyszínének biztosítása
Tervezett
Végrehajtott

10

Teljesítés aránya

0

0%

Bűnmegelőzési tevékenység
Tervezett
Végrehajtott

5
Ügyintézés, oktatás
Tervezett

35

Teljesítés aránya

36

720 %

Végrehajtott

Teljesítés aránya

16

46 %

Eltérés 2012.
hasonló
időszakához
képest
-14
Eltérés 2012.
hasonló
időszakához
képest
+72
Eltérés 2012.
hasonló
időszakához
képest
-26
Eltérés 2012.
hasonló
időszakához
képest
-44
Eltérés 2012.
hasonló
időszakához
képest
+36
Eltérés 2012.
hasonló
időszakához
képest
-17

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

27 eset
0 eset
2 eset
0 eset
9 eset

Január 1-jén 01:30 órakor lakossági bejelentés alapján a Szabadkai utcához vonultunk, mert ott
egy ittas férfi zaklatott 2 nőt. A helyszínre érkezéskor a férfi már nem volt a helyszínen, a 2
hölgyet otthonukba szállítottuk.
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Január 3-án 01:30 órakor a TESCO áruházban 2 hölgy és egy úr kért segítséget, mert az egyik
hölgynek ellopták a telefonját. Elmondásuk szerint kérték az áruház biztonsági őrét, hogy nézze
vissza a felvételt, de ennek nem tett eleget. Az esettel kapcsolatban felvettük a kapcsolatot a
szolgálatban lévő járőrrel, egyben tájékoztattuk a sértettet, hogy hol és milyen módon tehet
feljelentést.
Január 3-án 21:30 órakor a Monori Rendőrkapitányság ügyeletesének jelzésére megjelentünk
az Előd utca egyik családi házánál, mert ott betörési kísérlet történt. A bejelentő elmondta, hogy
megzavarta a magas, nagydarab két férfit, akik a garázsába próbáltak bejutni. Az elkövetők a
környék átvizsgálása során nem kerültek előtalálásra.
22:00 órakor a Vecsési Rendőrőrs előtt 2 hölgy jelezte, hogy a Katona József utcában egy táskát
találtak. A táskában személyes okmányok, vezetői engedélyek és egyéb iratok voltak. Az esetről
értesítettük a Monori Rendőrkapitányságot, egyben intézkedtünk az iratok visszajuttatására.
22:30 órakor a Lőrinci őt - Széchenyi út kereszteződés közelében található "konténervárosban"
füstöt észleltünk. A helyszínen felvettük a kapcsolatot az egyik "lakóval", aki elmondta, hogy az
egyik konténerben gyulladt meg a szemét. A lakó intézkedett a tűz eloltására, további intézkedés
nem volt szükséges. Az esetről tájékoztattuk a Polgármesteri Hivatalt.
23:00 órakor a Monori Rendőrkapitányság ügyeletesének kérésére megjelentünk a Petőfi
Sándor utca egyik ingatlanában, ahonnan családi botrányról érkezett bejelentés. A bejelentő
tájékoztatott, hogy férje durva hangnemben szidta, valamint megrongált egy ajtót. A férj az
ellenőrzés idején már nem tartózkodott otthon, a bejelentőt tájékoztattuk, hogy mikor és milyen
módon tehet feljelentést.
23:40 órakor észleltük, hogy a Károly utcában lévő bölcsőde riasztója jelez. Az épület
környékét átvizsgáltuk, a helyszínre érkező gondnok tájékoztatott, hogy a tűzjelző szólalt meg.
Tüzet és/vagy jogsértést nem tapasztaltunk.
Január 12-én 3 esetben kaptunk lakossági bejelentést, hogy egy ismert problémás ember
zaklatja a vendéglátóhelyeken tartózkodókat és a személyzetet. Az esetekről tájékoztattuk a
Vecsési Rendőrőr parancsnokhelyettesét.
23:20 órakor a BPSZ Ellenőrzési Csoportja ellenőrizte a szolgálatot ellátó polgárőröket.
Hiányosságot nem fedtek fel.
Január 14-én 16:00 órakor Lakossági bejelentést kaptunk, mely szerint egy utcán parkoló
járműből a benzincső átvágásával leszívták a benzint. Az esetet jeleztük a Vecsési Rendőrőrsnek.
Január 16-án 01:00 órakor lakossági bejelentés érkezett a lakópark egyik utcájából, hogy
betörésre utaló hangokat hallottak. Monor Rk. és a térfigyelő központ a telefont nem vette fel. A
bejelentővel a kapcsolatfelvétel megtörtént, a helyszínen betörésre utaló nyomot nem
tapasztaltunk.
Január 17-én a Görgey utcából jelezték, hogy ismeretlenek elloptak 2 kukát, melyeket az erdőn
keresztül Gyál felé vonszoltak. Az esetet jeleztük a Vecsési Rendőrőrsnek.
23:00 órakor lakossági bejelentés alapján a rendőrséggel együtt a Bocskai utcába vonultunk,
mert ott gyanús hangokat hallottak. A helyszínen gyanús személyt, jogsértésre utaló nyomot,
körülményt nem fedtünk fel. A bejelentő körülményeire való tekintettel az esetet jeleztük a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak.
Január 22-én 23:30 órakor lakossági bejelentés alapján a Toldy Ferenc utca egyik házához
vonultunk, mert ott gyanús hangokat hallottak. A helyszínen személyt vagy betörésre utaló
nyomot nem találtunk.
Január 24-én 02:00 órakor a Klapka utcában egy gyanús személyt észleltünk. Az esetről
értesítettük a Vecsési Rendőrőrs járőreit, akik a személyt intézkedés alá vonták.
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Január 25-én a Vecsési Rendőrőrs parancsnokhelyettesének felkérésére fokozott ellenőrzésen
vettünk részt. A fokozott ellenőrzés során 1 fő, rablás bűncselekmény elkövetésével
gyanúsítható személy elfogására került sor.
Január 26-án 09:00 és 14:00 óra között került sor a januári képzési napra. A foglalkozáson részt
vettek az Ecseri Polgárőr Egyesület tagjai is.
10:00 órakor lakossági bejelentést kaptunk, mely szerint a Wass Albert utca végén lévő
erdőben ismeretlenek lopják a fát. Az elkövetőket a helyszínen visszatartottuk és értesítettük a
Monori Rendőrkapitányságot. A személyeket a rendőr járőr intézkedés alá vonta.
Január 28-án hatósági tanúként működtünk közre egy körözött gépjárművel kapcsolatos
rendőri intézkedésnél.
Önálló polgárőri szolgálat
önálló polgárőri szolgálat adatai , valamint az ellátás során történt
intézkedések

Polgárőr
szervezet
megnevezése

Önálló
szolgálat
(eset)

Vecsés
Települési
Polgárőr
Egyesület

29

Résztvevő
polgárőr
(fő/óra)

63 / 348

Elkövető visszatartása
(fő)
tul. ell.
szabs.

bűncselekmény

-

-

Jelzésadás
hatóság felé
(eset)

39

Rendőrséggel közös szolgálat
Polgárőr
szervezet
megnevezése

eset

Vecsés Települési
Polgárőr Egyesület

10

Rendőrséggel közös szolgálat ellátása
rendőri
polgárőr létszám
létszám
polgárőr óra
fő
fő
12

10

Vecsés, 2013. február 1.
T i s z t e l e t t e l:

Hanek Gábor
elnök
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