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Budapest Józsefváľosi on ko rmányzat

Kép-vi.geJő-;te-stiil ..

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmény

2013. január l8-án fogadta el a Józsefuáľosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi
Önkénte s T uzo|tó E gyesü l et (tovább iakb an : P o l gárőľ sé g) az a|ap szab tůy át.

A Polgárőrséget a Fövárosi Töľvényszék 2013' febľuár |3-án vette nyilvántartásba, majd működését
2013, źryrl|is 01-én kezdte meg a Budapest Rendőľ-főkapitányságga| megkötött együttműktidési
megállapodás alapján.

A Képviselő-testület ||2|20I3.(III.27,) száműhatározatttban felkérte a Polgáľmesteľt, hogy kössön
egytittműkodési megállapodást a Polgárőľséggel, melyet a Felek 2013' április |f-én írtak a|á.

II. A beteľjesztés indoka

Az Egytittműködési megállapodás 6. pontja éltelmében a Polgárőrség munkájáľól írásban koteles
beszámolni a Képviselő-testület felé.

ilI. Tényállási adatok
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Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testiileti ülés időpontjaz 20|3. decembeľ 18. . sz. napiľend

Táľgy: ravaslat a Jóaefvdľosi Közbiztonsdgi Polgdrőrség és Katasztrófavédelmi onkéntes Tűízoltó
Egyesület 2013. évi műíködésére vonatkozó beszdmoló elfogadósóra

A napiľendet lyfuzárt Ĺilésen kel| tźlrgya|ni, a dontés elfogadásához eg.vszerű/minősített
szav azattöbbsé g s zük sé ge s.
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Yáľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság vé|eményezi X
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr

Határozati jaY as|at a bizottság számár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az e|őterjesztés
megfárgyalását.



A Magyaľország helyi önkormányzatairól sző|ő 2011. évi CLXXXIX. torvény (továbbiakban Mötv.)
13. $ (1) bekezdés 17. pontja szerint helyben biĺosÍtható közfeladatok köľébęn ellátandó he|yi
önkormányzati feladat a település közbiztonságźnak biztosítasában tĺirténő közreműk<jdés. A
Polgárőrség e közfeladat e||źtásźlva| is eľósíti a biza|mat és együttműködést a lakosság, valamint a
bűnüldöző és rendvédelmi szervek között.

A Polgárőrség elkészíteffę a 2013' évi munkájárő| sző|ő besztmo|őjáft' amelyet jelen előterjesztés
mellékleteként csatolok

A beszámoló alapján is megállapítható, hogy Polgáľőrség a ľendőrséggel és az ónkormányzatta|
együttműkodve jelentős szerepet vállal a helyi közbiztonság megteremtésének, folyamatos javításának

ügyében.

Iv. A döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Javasolom a Józsefoárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó
Egye sii l et m űkö dé s éľő l s zó ló beszám o lój án ak az e|f o gadźsźú.

v. A dtintés célja, pénztigyi hatása

A Képviselő-testület döntésével elfogadja a társadalmi szervezetnek a kozbiztonság javítása,

fenntartása érdekében kifejtett eddigi tevékenységéről szóló beszárnolóját, mely dontés költségvetési
fedezetetnem igényel

vI. Jogszabá|yiköľnyezetismeľtetése

A Képviselő-testtilet döntése a Magyaĺorszźęhelyi önkormányzatairól sző|ő 2011. évi CLXXXIX.
törvény 4l' $ (3) bekezdése a|apjánhozzameg.

atározati javaslat

A l(épviselő-testůilet.. űgy dönt, hogy elfogadja a Józsefváľosĺ Közbiztonsági Polgárőľség és

Katasztľófavéde|mi Onkéntes Tűzo|tő Egyesület elnökének beszámolĺiját aPo|gárőľség 2013. évi
mííktidéséľe vonatkozóan.

Felelős: polgármesteľ
Határido: 2013' december 18.

A diĺntés végľehajtásátvégző szeľvezeti egység: Jegyzői Kabinet ,.1
Budapest, 20l3. december l0. l

t
Törvényességi ellenőrzés: Dr' Kocsis Máté \

Rimán Edina polgármesteľ {.

jegyző (
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Józsefvá ľosĺ Közbiztonsági Polgá ľőrség és Katasztľófavédelm i on kéntes
T(lzo|ltő Egyesůilet

BESZÁMotó

a Józsefváľosi Polgáľőľség és roľn 20!3. évi munkájáľót

Budapest, 20|3. decembeľ 10.

Készítette: Kaiseľ József elnök



Beszámoló

A Józsefuaľosi Polgaľőrség 2013. január 01-től mĺíĺcius 31.ig a Zlg|ői Polgaľőrség
Józsefvarosi tagozataként műkĺjdött. 2013, április 01-én a polgĺĺrőrség tevékenységét
szabá|yoző töľvényi előírásnak megfelelően együttmfüĺjdési megállapodást kötöttĺink a
Budapest Rendőľ-főkapitanysággal, majd 2013, április I}-én a Jőzsefvźrosi onkormáĺyzatta|,
Egyesületünk elnevezése Józsefuáľosi Közbiztonsági Polgáľőľség és Katasztrófavédelmi
onkéntes T uzo\tő Egyesület.

Az onkormtnyzatta| létrejött Megáltapodásban vállaltuk, hogy közremfü<jdiink Józsefuaľos
közrendjének és közbiĺonságźnak fenntaľtásában, a környezet- és természetvédelemben, a
veszélyhelyzetek megelőzésében és kezelésében, a tĺĺĺsadalmi bűnmegelőzésben való
lakossági részvételben, illetve az önkormćnyzat és lakosság közötti biza|om erősítésében.
Vállaltuk a keľület egész teľiiletén jarorszo|gálat teljesítését, bűnmegelőzéssel kapcsolatos
lakossági és iskolaforumok szeľvezésében való részvéte|t, valamint közreműködünk
önkoľmány zati r endezvények biztosításában.

Polgaľőrségtink tĺiľvényben meghatározott a|apfe|ađatai, valamint az onkoľmanyzatta|
megkötött Megállapodásban szereplő közfeladatok ellátásához a Jőzsefvláĺosi onkotmźnyzat
Képviselő-testülete irodahelyiséget, berendezési tźrgyakat, valamint kettő gépjáľművet adott

áthasznáIatta.

2O|3. május 08.án a Józsefuaľosi onkormtnyzat Képviselő-testülete Polgaľőrségünk
táłno gatásától döntött, 8 . 00 0. 0 0 0 Ft-ot bizto sított működési célra.

Polgúrőľsée iink míĺkiidési htÍttere :

Szeméĺ:łi háttér:

Polgaľőreink között külcjnb<jző szakembeľek vannak, fiatal és nyugdíjas koru emberek
egyarźnt. Ez aďja csapatunk (42 fő) színes összetételét, sokľétű é|ettapaszta|atát, és egyťajta
egyedi eľejét is. Van ktjzottiink jogász, aki egyesiilettink jogi htĺterét bińosítja és

személyesen jogi tanácsokkal is segíti munkánkat, de van közĺjttünk infoľmatikus, ápolónő, és

tanĺíľ is. 2014, év januárjatól együttmfüödiink a Than Karoly Rendészeti Szakközépiskolával
és kerĺilettink gimnaziumaival is, mely soľĺín a tanulóknak lehetőségük onkéntes munkát
v égezni kerületiink kĺjzbiaons áganak javítása érdekében.

Két polgúrőriink is megkapta munkdjának elÍsmeréseként a ,,Polgdrőr Sziivetség bronz

fokozatót,,, mely szakmai díjat a Budapesti Polgdrőr Szövetség adta a ,,Polgdrőľség
Zsombor napjdn".

Az otsztryos Polgaľőľ Sz<jvetség, a Budapesti Polgaľőr Szövetség, valamint és a BPSZ
elnöke, Kardos Pál elnök uľ is sok segítséget nyújtott Polgáľőľségtink megalakulásakoľ,
felállításakoľ, és miiködése alatt is.

Technikai eszkozÓk:

o Magdolna u. 33. szám alatt beľenđezett, felszerelt iľođa - nyomtató, számítőgép,
monitorok, hűtőszekľény, mikro (poharak), poľszíyó, iľodai mozgő klima, aszta|i

|źlmpa.



o 30 komplett egyenľuha (éli-nyáľi nillźĺzat), egyéb eszközö,k:

-téli-nyári sapka

-poló

-kabát

-láthatósági mellény

-nadrág

-elemlámpa, j elvények, állomanyj elzők

.ľádiók

.közlekedési tárcsa

.éjszakai keresőlámpa és közlekedési lámpa

.t,bzo|tő mentesítés elősegítő felszeľelések: baltiĺk, olló, fogó, lapátok

ł Az iroda környékét, az utcát, valamint az irodźůloz tartoző garźnst kamerákkal
szereltfü fet (10 db,4 kültéri és 6 beltéri). A kamerákataPolgźrőrség figye|iazirođai
szoIgźiat teljesítése soľán. A kültéri kamerák közül kettő a Magdolna utcát, kettő

kameľa a gaŕzst négy kameľa az orvosi rendelőt és 2 kamera abejáratot, és a Polgaľőr
iľodát ťlgyeli. A kamerák rogzítik az eseményeket.

Szakmai beszdmoló a Polgdrőrség tevékenvségérdl:

2013. mdius 31. és iúnius 10. közijttí időszakban:

onkéntesen ľészt vettiĺnk az áĺvízi védekezésben' naponta 6-10 polgárőriink segítette a
védekezési munkálatokat.

Jelentős Iétszámma|, kétszer szervezéstinkben más civil szervezetekkel egyutt 30.40 fő
vetttink tészt a Maľgit-sziget és Tahitótfalu védelmében. Segítettfü tovtlbbá a

Szigetmonostortól-Bajáig terjedő szakaszon is. Baján 3 napig taľtózkodtunk 10-12 fovel, 3

gépjármtivel.

Anyári időszakban azpolgźrőri iroda berendezése, technikai fejlesztése, kitakarítása, festése,

valamint az őszi munkák előkészítése t<jľtént.

2013. szeptembertdl:

A polgárőr iľodát folyamatos nyitva tartás mellett működtetjfü: de.: 8-12 és du.: 15-19 között,

legalább napi 8 ôrában.

Fokozottan jelen vagyunk az éptiletünkben műkcjdo orvosi ľendelő nyitvatartási idejében is.

Többször kéľték segítségtinket az oľvosok, a rendelésre étkezo betegek magatartása,

viselkedése miatt. Ezekęt a helyzeteket tobb esetben a ľenđőrséggel egyĹitt fudtuk kezelni.

A keľületben folyamatos jaľőľ szolgálatot látunk el, és közremfüödtink az öĺlkotmźnyzati
rendezvények biztosításában.



Júrőrszolgdlatunk:

A jźnőrszolgálatok megszeľvezésénéI kiemęlt figyelmet fordítunk a lakosságtól kapott,

valamint a kiváló rendőrségi együttműkodésnek köszönhetően folyamatosanhozzállk érkező
jelzésekre, a kerületben található oktatási és egészségiigyi intézményektől érkező kéľésękľe.

Meggyőződésiink, hogy a k<izteľtileti bűncselekmények szźtmźnak visszaszorítása éľdekében a

legjobb eredményt a pľevenciőva|, azaz az utcai jáĺőtszolgálatok számának, a közteľtileti
jelenlét nĺjvelésével fudjuk eléľni. A polgaľőr szolgálatok \áthatőak az ál|ampolgĺírok sztmáĺa,
ismeľik autóinkat, bizalommal keresnek fel minket pľoblémáik miatt a köĺeriileteken, a
rendezvényeken vagy az ir o đáĺ.lkban.

A szolgálatot ellátó polgarőröket mind tobb esetben szólítjak meg a lakosok kérik segítségii-
ket és kifejezett kéréstiket nyilvanítjak ki, hogy a lakókörnyezettikben több szolgálatot lás-
sunk el.

Az afajta erkĺjlcsi elismerés, amit ezekben az esetekben kap apol'gárőr,bizonyitja, hogy eľľe

a fajta bűnmegelőzési tevékenységre egyre nagyobb szĹikség van. IgyekszĹink minél tĺjbb
ęsetben személyes kontaktust kialakítani a lakókkal, lakóközösségekkel.

Szinte minđen nap jár&oznek polgáľőreink a keľtiletben, melynek soľán 4-8 őra
jarorszo|gá|atot adunk. Polgaľőľségiink szoros kapcsolatot źryo| a lakossággal, és a lakosság
jelzéseire ľendszeresen kimegy helyszínekľe, és segít a problémak megoldásában, vagy ha
nem az ő feladatköre, éľtesíti a megfelelo hivatalos szerveket.

KÍe melt rendezv énv b íztos ítás o k :

Aktívan részt vesziink az onkoľmanyzat á|ta| szervezętt rendezvényeken, ahol

rendezvénybiztosítási feladatokat látunk eI 6-1 4 fővel.

. olasz Intézetné| megtartott rendezvény 2013, maľcius I5.,20I3. október 23'

. Autómentes nap: 20|3. szeptember23.

. Golgota téri kettős kereszt avattsa:2013. augusztus 20.

. Józsefuĺíľosi Galéria megnyitója és ľendezvényei, (H13 rendezvényei)).

. Nemzeti Múzeum,Otczy-kert' Ludovika fesztivál 100 napos tĺnnepség.

. Halottak napjan okt. 3l-novembeľ 3.ig (4 napot) 270 őra szolgálatot adtunk a Fiumei
temetőnél. (Ezzel az elsők kozé kerĹiltiink a polgárőľ szolgálatok ađásában

Budapesten.)

. Kesztyúgyarra| kozĺjsen rendeztiik meg a Katasáľófavédelmi Tűzoltónapot. Mint a
tavalyi évben idén is a tanév kezdetén az iskolfü kcirnyékén a Rendőrséggel és

Közterület-felügyelettel közcjsen segítettük e|o az iskolások biztonságos közlekedését.

Ebben az akciőban október 01-ig vetttink résń,, míg az autósok meg nem szokttil< az

iskolai foľgalmat. De igény esetén az iskolák vagy óvodak környékén fokozottan
j aľőrözünk egész évben.



Kiemelt eseménvek:

November hónapban járórozés közben az éIet így hozta' hogy a Magdolna utca és a
Kaľácsony Sandor utca saľkán egy kocsit ,,elnyelt a betonút ,,és az értesítéstől 5 peľc múlva
kiéľkezett első jáľőrünk, majd 30 perc a|att 14 polgáľőr volt kint. Az esemény kezdetétől
egész éjjel biaosítottuk a teľiiletet, kiéľtesítettfü a lakosságot.

Az elmúlt időszakban telefonos bejelentő bombával fenyegette meg a Dankó utcai
Hajléktalanszá||őt, ezen esemény helyszínén 8 polgrárőľ segítette a rendőrség munkáját.

Novemberbeľ az orczy-kert melletti építkezés során előkeľült egy második világháborus
betonĺomboló grĺĺnát. A grźnźń hatástalanítása érdekében a IX. keľĹĺlet |akőházaiból töľtént
kitelepítés, melynek soľiĺn a veszélyeztętett környezetből a lakosokat átsegítettiik a
befo gadóhelyként kij elci lt Telepi utcai isko lába.

f013. november 28. Tolnay Lajos u.2I. sztm aIatt tetőtuzné| nagy |étszámmal segítetťtik a
Katasztr ő favéde l em munkáj át.

2013.januáľ 01.szeptembeľ 01. kĺlzötti időszakban aZug|ői Polgárőľség tagjaként tobb sztu
szoIgá|ati órát adtunk.

20|3. szeptembeľ 01-től a mai napig összesen kb. f200 őra gyalogos és gépkocsizó
j ár or szolgá|atot adtunk.

Ewíittmííködések:

Közcjs szo|gáIatot adtunk a keľiileti Közteľiilet-felügyelet, Rendőrkapitányság munkatársaival,
és a Rendőrség más szerveivel is.

A Nemzeti Adó és Vámhivatal két oľszágos akciójában is részt vettiink, egyik kertilettinkben
a másik a XIII' kerületben volt.

Jtlrorszo|gálat soľán többszcir segítettünk köľĺjzött személy elfogásában, voltunk hatósági
tanúk, visszataľtottunk ittas vezetot, lopott gépjárművet, drogterjesztőt további
btĺncselekmények elkövetésétől. Megakadályoztuk sokszor erőszakos cselekmények
bekcjvetkezését, a Rendőrség minden esetben gyoľsan segített nekiink, ezen problémák gyoľs

fe|szźtmolásában, megoldásában. A polgaĺőľök sokszoľ a testi épségiik kocktľ:tatźtsa aľan is
részt vesznękaz akciókban. (pl.: 1 kg maľihuána, kb.1000 db tabletta lefoglalása díleľeknél
lévő drogok).

Kimagasló az egyuttmríködés az önkormźnyzati tĺíľsszervekkęl és intézményekkel. Ennek
keretében beszeľezttink egy defibrillátort (mely a Magdolna u.33. sz. a|atti iľodában van) és

30 polgáľőľ részesült életmentő és elsősegély tanfolyamban.

Fővaľosi Katasńrőfavédelmi |gazgatőság Közép-Pesti Katasztrőfavédelmi
Mentőszervezetével EgyĹittmriködési Megállapodást íľtunk a|á. A mentőszervezetbe
polgaľőrségtink I7 főt adott. A mentőszeľvezęt tagjai két alkalommal vettek részt
katasztróťavédelmi szimulált vihaľ és közlekedési baleset kiáľesemény kezelési gyakoľlaton. A
csapatunk k iv lź ló an me gfe le lt minő sítést kapott.
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Polgárőrség a Magdolna negyed program keretében együttműkcidést kötött azoĺ.kotmányzattal. A programban valő részvételünk két formában tcirténik:

l. Építendő-felújításra vaľó ingatlanok jáľőrs zolgá|atbatĺjľténő bevonása. Szinte mindennapvisszatéľőene||enőrizzÍjkezeningat|anokät.

2. Szomszédsági_-Rencĺőľ Programban részvétel: Amikor a rendőrség kü1önbözőegységeit (pl.: Készenléti Rendőrség) infoľmációkkal látjuk 
"l 

u,,ugyoĹb helyismeret,
és sokľétűbb tapaszta|atuĺlk áItaI

A ľÁuop -5.6.1 .-C-nn.z}l1-0002 ,,Bűnmegelőzés és áldozatsegítés Budapesten.Józsefulíľosi modelprogrammal.'' című EU pľogrJmnak is tagjai vagyunk. Bűnmegelőzésiprogramon részt vettĹink konferenciakon, Áldo zatvéde\mi řonľ.l..ä.ii a_po|gárőľöknekaugusztus 30-án.

Akciókban nyogd!-1| klubbokat látogatunk, személyes taĺrácsadással látjuk el a lakoso kat, aRendőľséggel és Közterület-felügy.Ětt"l közösen. Több tfusashźnban igyeksziink lakókkalkapcsolatot tartani. Polgarőrség bŁnmegelőzésiszempontból a 10 emeletes pane|hazakban, ésa játszőtereken, a ,,Panelprogram'' soľán visszatérően hetente többször e||enorzia lakásokat ésott a lakosokkal közcisen meg önállóan is igyekszĹink a dtoghaszná|őkat kiszorítani a házak|épcsóházaiból és kapualjaiból, majd u ."gf"l"Iő intézményekbe tanácsolni őket. Munkánksoľĺín soksz or ta|á|kozunk,,dľo gszeméttel.

ffi:::lĺ*iĺ.k 
aa mutatják, hogy már maga a Polgĺíľőľség jelenléte is bĹĺnmeg e|i3ző je|eg'(i

A karácsonyi időszakbanbronz, ezüst, és aľanyvasárnap idején kertilettink nagyobb forgalmúbevásárlókcizpontjaiban látunk e| szo|gá|atot bĺĺnmeg 
"it5,ĺ5 "é1|u|, 

hogy az áIlampolgáľoknakbiztosítani tudjuk az iinnepi késztilődés nyugalmát.

A Jőzsefuárosi Polgĺáľőrség részt vesz a,,Közösségi Keľt,, pľogramban, elsődleges feladata dtaa közösségszervezés. Ebben a progľamban résf vesz kjt óvoda (Csobĺánc, Dankó), és kétnyugdíjas otthon (Karácsony Sĺíndoľ, Mátyás téľ), valamint civil szeľvezetek. Célunk aMagdolna negyedben megismeľjék egymást, és baráti segítő kapcsolat alakuljon ki egymásiránt miközben hasznos tevékenysegeiis folytatnak, kertésžkednek.

A Polgárok Házáva| közösen ruhaadomĺánnyal segítettĹink a Vĺjľĺiskereszt hajléktalanmelegedőjét (Diószegi utca 5.).

Ezűton is szeľetném megkiisziinni az egész Polgáľőr Egyesĺilet nevében azOnkoľmányzat Képviselő-tesiüle te áit-a|bĺztositott uoyu!ĺ és eľktiicsi támogatást, amelynagyban hozzájárul ahhoz, h o gy mun kánkat hatékonyan tu dj uk v égezni.

tW
KĘiĺ'érYózseť

eln<ik
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