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Budapest Józsefváľosi onkoľm ányzat

Képviselő-testiilete számá.ľ a

Tisztelt Képviselő.testület!

I. Tényállás és a diintés tartalmának ľészletes ismertetése

A Magyarország helyi önkoľmányzatairő| sző|ő 201l. évi CLXXXX. tĺirvény (továbbiakban
Mötv.) 13. $ (1) bekezdés 17. pontja szerint helyben biztosítható közfeladatok körében ellá-
tandó helyi önkotmtnyzati feladat a település közbiztonsaganak biztosításában töľténő köz-
remfüödés.

1)

A Polgaľórség ľészére a Jőzsęfvárosi onkormtnyzat Képviselő-testülete a |05l20I4.(V.14.)
számuhatźrozatával20|4. évre 5.000.000 Ft tźtmogatástnyújtott kozfę|adate||átásara.
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Előteľjesztő: dľ. Kocsis Máté polgáľmester

Á' lĺépviselő-testůileti ülés időpontja: 2015. június 25. . sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Jónsefválrosi Kiizbiztonsági Polgáľőľség és Katasztrőfavédelmi on.
kéntes Tazo|tő Eryesület részére nyújtott támogatások felhasználásáľól szólĺi beszámo-
ló elfosadásáľa
A napirendet ĺyiWzárt ülésen kell taľgya|ni, a hatáĺozat e|fogadásźlhoz egyszeni szavazat-
többség szĹikséges

ElorÉszÍľó szBRvpzpu pcysÉc : ĺľ'cy zÓĺ KABINET

KÉszÍrpľrp': ĺecy zoĺ KABINET

PÉNzÜcylFEDEZETETlcÉNyBI./NBMIGÉNYEL. lcezolÁs: ?oL-.

JocI roruľRgyy: |!^'ilŁ^ ,

BerBRmszľÉsnp ALKALMAs :

DłNn.oe.-RĺvÁN EoĺNe
lF;cvzo

Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyĺ Bizottság véleményezi X
Embeľi Eľőfoľľás Blzottsńgvéleményezi x

Hatźr ozati j av aslat a bizotĺság számtn a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság és az Embeń Eľőfonás Bizottság javasolja a
Képviselő-testtiletnek az előteries ńés meŃtrsyalását.



A2014. május 28-an létrejött Támogatási szeľződés 5. pontjanak értelmében a szeruođés 3.

pontja szerinti célok elérése érdekében Támogató aTttmogatottnak 20|4. évre a Képviselő-
testtilet I05l2Ot4.(V.14.) számllhatérozataa|apjźn 5.0000.000 Ft, azazotmillio forint össze-
gll,tźmogatást nýjt, melyből 3.700.000 Ft múködési célú, 1.300.000 Ft felhalmozási céLű.

A Polgĺárőrség Elnöke elkészítette a 20|4. évre nyújtoÍt táĺnogatás felhasznéůásźltől szőlő
pénzngyi beszámolój át, mely az előterj es ztés I. sz. mellékletét képezi.

A pénztigyi beszámolő a|apjáĺ megállapÍtható, hogy Polgárőrség a részére nýjtott támoga-
tást mfüĺldésére, tevékenysége gyakorlása céljából a helyi közbiztonság megferemtése, fo-
lyamatos javítása érdekében használta fę|.

2)

A Potgrĺľőrség Elnöke elkészítette a2014. évi tevékenységéről szóló szakmaibeszźlmo|őját,
amely j elen előterj eszté s 2. számű melléklętét képezi.

A szakmai beszámoló a\apjźn is megállapítható, hogy a Polgaľőľség a rendőľséggel és az
önkormányzattal együttműködve jelentos szerepet vállal a keľĹileti közrend és közbiĺonság
megteremtésében.

Javasolom a Jőzsefvźtosi Kĺjzbiztonsági Polgaľőrség és Katasztrőfavédelmi onkéntes Tr2ol-
tó Egyesületrészére nyújtott tĺĺmogatás fęIhasznét|ásaľól szóló pénzngyi és szakmai beszámo-
lónak azelfogadását.

il. A beteľjesztés ĺndoka

Az EgyĹittmrĺkc'dési megállapodás 6. pontja éľtelmében a Polgárőrség minden év április 30.

ĺapjáig köteles az elmúlt évi munkájárő|,valamint a támogatás felhasznáIásarő| íľásban be-

számolni a Képviselő-testület felé.
A Józsefuaľosi onkoľmányzat Képviselő-testületének 105l20I4.(V.14.) száműhatźrozatának
6.) pontja szeľint a Polgiírőľség Elnöke tételes pénzugyi beszámolót köteles benyújtani 20|5,
május 3|-igaz 5.000,0 e Ft támogatás felhaszná|źsźtőI a Képviselő-testület számára.

ilI. A dtintés célja' pénzügyi hatása

A Képviselő-testtilet döntésével elfogadja a társadalmi szervezetĺęk akozbiztonság javítźsa,

fenntaľtása érđekében kifejtett eddigi tevékenységéről szóló szakmai, és a tevékenységéhez
nffitott támogatás fęIhaszná|ásaľól szóló pénn1gyi beszámolóját. A döntés pénzügyi fedeze-
tet nem igényel.

Iv. JogszabáIyi kłiľnyezet

A Képviselő-testület dontését a Magyarország he|yi önkormanyzatairő| sző|ő 2011. évi
CLXxXx. töľvény 41. $ (3) bekezdése és a 107. $-a alapján hozzameg.

Kérem a Tisaelt Képviselő-testĺilettől az a|ábbihatáľozatijavaslat elfogadását.



HłrÁnoza'Tl JAvAsLAT

A Képviselő-testiilet úgy d<int, hogy

elfogadja a Jőzsefvźrosi K<izbiztonsági Polgárőrség és Katasztľófavédelmi Önkéntes
Tuzoltő Egyesület elntjkének az e|oterjesztés 1. sztlmu mellékletét képezo pénztigyi
beszámolóját aPo|gttrőrség részére nýjtott 2014, évi támogatás felhasználásáľól, és

az előteľjesztés2. számtmellékletét képező múkĺidésre vonatkozó szakmai beszámo-
lót.

Felelős: polgáľmester

Hataľiđő: 2015.június 25.

A dtintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet

Budapest, 2015.június 1 8.
//>) rL

dr. Köcsis Máté
polgármester

Törvényességi ellenőrzés :

Danada-Riman Edina
jegyző

nevében és megbízásából

ts-ł.^"-tt.ř-- 20ĺ5 JÚN ĺ 9.

Dľ. Bąllą Katąlin
jegłzői kabinetvezető
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Józsefuáľosi Kłizbiztonsági Polgárőľség és Katasztrófavédelmi onkéntes
T(lzo|tő Egyesůilet

pnľzÜcYl BEsZÁnłoló

a Józsefváľosi ÖnkoľmányzatKépviselő-testülete á|ta|20|,4. évľe nyrĺjtott
támogatás felhasználásá ľól

Budapest, 20|5. május 15.

Készítette: Kaiseľ József elniik



Pénzĺigyi beszámoló

A Józsefuaľosi Közbiztonsági Polgárőľség és Katasztrófavédelmi onkéntes Tuzoltő Egyesület
(a továbbiakban: Polgaľőrség) részéte a Jőzsefvźlrosi onkormźnyzat Képviselő-testiilete a
I05l20I4.(v.I4.) száľrÍl hatélrozatźxa| 5.000.000 Ft összegű tźtmogatźst nyújtott, mely
összegből 3.700.000 Ft működési célú, 1.300.000 Ft felhalmozási céIű.

A támogatás tisszege a létľejött Támogatási szeruőđés alapján mfüödési (személyi
juttatásanak, dologi kiadásrának) finanszírozási céIra, képzésľe és felhalmozási cé|ra
foľdítható.

2014. évben a Polgráľőrség, mint ahogy a szakmai beszámoló is mutatja kiemelkedően aktív
tevékenységet végzett. A Polgárőľség Iétszélma 2013. évben 42 fo vo|t,2014. évre 53 főľe
emelkedett.

A polgáľőrok 2014. évben |I.274 szolgálati óľát teljesítettek Józsefuaros kozbiztonsága
éľdekében, ezazőtaszám fővaľosi viszonylatban isjelentős. Ki kell hangsú|yozniaztatényt,
hogy a Polgárőrségünk tagjai a fe|adataikat taľsadalmi munkában, ellenszolgáltatás nélkül
végzik, ezéľt veliik szemben táľsadalmi követelményként csak a feladat ellátásának színvonala
és minő ség e támasztható .

A Képviselő-testület elé teľjesztett szakmai beszámoló részletesen taľta|mazza azon
feladatokat, amelyeket a Polgárőrség 20|4, évben végrehajtoÍt, az abban fe|vázo|t
eredmények eléréséhez nagyban hozzájźtu|t az onkormányzat á|tal biztosított pénzügyi
forrás.

A Polgárőrség gazđá|kodásában 2014. évben is az onkormányzat által biztosított műkĺjdési
tiímogatás vott az, amely mega|apońa a tevékenységiink végzéséhez sziikséges anyagi
feltételeket. Az onkorményzatáltalnyújtotttárnogatás teljes összegére vonatkozó elszámolasi
kĺjtelezettségiinknek a Támogatási szęrzođésben meghatátozott módon, foľmában eleget
tettünk.

A Józsefuaľosi onkormányzat által nyujtott támogatás felhaszná|ásárő| szőló sztrĺszaki
kimutatás (jelen beszámoló 4. oldala) összegszeľűen tartalmazza, hogy a támogatást a
Polgaľorsé g milyen célrr a hasznáIta fęI.

A támogatás összegéből a Polgárőrség irodájában lévő számitőgépď fejlesztetttik. A
jźlrőrszo|gá|at teljesítéséhez sziikséges technikai felszereléseket vásáľoltunk. A Polgaľőrség
szol,gáIati gépjárművein évjaľatuk és műszaki állapotuk miatt folyamatosan javítási
munkálatokat kellett végeztetntĺnk a biztonságos közlekedés érdekébęn.

A Polgĺĺľőrségről és a polgaľőľi tevékenység szabályaiľól szóló tĺjrvényben meghatározotí
alapfe|adatok ellátásĺĺn kiviL| 2014. évben nagy hangsúlý fektettiink tagjaink szakmai alap és

továbbképzésére, valamint gyakorlatok végrehajtásáĺa. Minden polgárőľ rendelkezik az
országos Polgaľőr Szcivetség źl|tal e|őírt, jogszabá|yvá|tozts miatti ismételt a|apvizsgáva|.

A Józsefuarosi onkormányzat tźlmogatástlval lehetőségĹink nyílt Magyarkúton több napos
továbbképzésen ľészt venni. A képzésľe akatasztrőfavédelem és a rendőľség több szaktęa
részérő| éľkeztek előadók, akik színvonalas elméleti és gyakoľlati felkészítést taľtottak a
polgárőröknek. Az intézkedés taktikai és jogi oktatás fontosságát szfüséges leginkább
előtérbe helyezniink, hiszen nem szabad elfelejteni, hogy a polgarőrség nem hatőság, és még
csak hatósági jelleg sem tulajdonítható tagjainak.



A szo|gá|atban lévő polgárőr viszont olyan feladatokat ellátó szemé|y, akit fokozott jogi
védelem illeti meg, mivel ebben az esetben,,Közfeladatot ellátó személy''-nek minősül.

Rendszeľesen taľtunk értekezleteket, ahol értékeljfü, elemezziik a munkánkat, szo|gtiatban
szerzeÍt tapasztalatainkat megbeszéljĺik, és a jövőre nézve meglewezzük feladatainkat. Az
ĺinkoľmányzati támogatásból tudtuk a tavalyi évben ťlnanszírozni ezen éľtekezletek,
rendezvények reprezentációs kĺiltségeit.

A Polgaľőľség szabályos miiködése érdekében igénybe vett szoIgáItatásokkal, igy
könyveléssel, banki szolgźitatással, adminisztrációs tevékenységgel kapcsolatos kiadások is
j elentős terhet róttak SzervezetĹinkÍ e 20| 4. évben.

A Magdolna utcában lévő polgaľőľ iľoda 2014. évi folyamatos működtetését - szinte a hét
minden napján 8 órában mfüc'dik _ is a Józsefuárosi onkormanyzat támogatásabińosította.
A maľ említett inťormatikai eszkozok, valamint irodaszerek, takaľítószerek, nyomtatvĺĺnyok,
egyéb felszerelések vásaľlása, továbbá takaľítói szo|gá|tatás igénybevétele lehetővé tette, hogy
a po|gárőrök ľendezett kĺiľiilmények között, és kiemelkedő szakmai színvonalon végezzék
munkájukat. Jelentős kiadást jelentett atavalyi évben a telefon szźlmIźk. kiegyenlítése, hiszen
polgarőľségtink 0-24 őrában telefonos ügyeletet taľt, és minden probléma megoldásában
ptőbźija segíteni ahozzźforduló lakosokat. A kĺizüzemi díjak1el kapcsolatos költségeketis az
önkormany zati támo gatás ö s s ze géb ő l fi zetttik ki nagy ré szb en.

Több esetben segítettük a hatóságok QrIAV, rendőrség) munkáját 2014. évben. Egy-egy közös
akcióban 5-10 fővel is részt vetľĺink, volt mikor egy nap 8-10 óľán keresztül közľemúködtünk
a hatóságok munkájában. Ezekben az esetekben természętesen a po|gárórok részére ellátást

biztosítotťunk.

A kiadások jelentős részét a polgźrotautók fenntaľtása (ůzemanyag kĺiltség, gépjáľmű

biztosítás, szervíze|és stb.) j elentette.

A polgaľőrók és a tisztségviselők munkájukéľt munkabért, tiszteletdíjat nem kaptak,

tevékenységĹiket valamennyien ellenszolgáltatás nélkĹil v égzik.

Aziljbe|épő tagjaink részére folyamatosan biztosítotilk az e|őirtruházatot és felszerelést.

A fent Ieírt péĺuugyi és a szakmai beszámoló a|apjan |áthatő, hogy a Polgáľőrség a kapott

támogatás összegét aTámogatő tita| meghatáĺozott célokľa, Jőzsefvźtos közbiztonságrának,

kĺizrendjének fenntaľtása éľdekében használta fel.



Józsefváľosi Ktizbiztonsági Polgárőrség és Katasztľófavédelmi onkéntes Tűzo|tő Egyesiitet 2014
, évi pénzügyi beszámolója a Józsefváľosi onkormányzatKépviselő-testüIete á|tal biztosított

támogatás fe|használásáľól

bruttó összegben

Kapott támogatás
műktidési felhaImozási osszesen

3 700 000 I s00 000 5 000 000

beľuházások:

- informatikai eszkĺizök beszerzése 262 798 262798
- egyéb tárgyi eszkĺjzök beszerzése 3s9 262 359 262
- eépiármĹĺ felúiítás 680 356 680 35ć

működési kiadások:

telefon költségek 245 693 245 693

szolgáltatások, banki, könyvelés, takarítás,
bankköltség, gk. mentés, autómosás

1 235 tr9 235 lt8
üzemeltetési anyagok, irodaszer, nyomtatvány,
karbantartási anyagok, egyéb eszkĺizök
beszerzése 401 462 40r 462

kőzuzemi díjak 109 77r 109 771

kiv onulás, szemé|y szál l ítás, üzem any ag ktg,,
gk. biztosítás f96 628 296 628

karb anÍartźts i szo l g áltatás 434 417 434 41',7

egyéb kiadások : pl. tagdíjak, egyéb díjak
93 840 93 840

munkaruha-védőruha beszeľzés 319 644 319 644

étkeztetés, védőital, rendezvények, képzések,
gyarkolatok, tanfolyamok 662 583 662 583

DSSZeSen: 3 799 156 1 302 416 5 101 t1',

Budapest, 2015.05.15.

. . 
Jý1cÍvímsi Közbizĺonsúgi

Polgírő,rŕg ós Kĺtłsztrófrvfu ctmi
(,1'.E:nĺ::s Tlizoltó Ep esülct

- 1\oos7ám: I 8.19l{-sć'Ź.I-42
l082 BudapcsL t}anlss ut.ĺ".a 63-67'

polgáľőľség elnoke
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Józsefváľosi Közbĺztonsá gĺ Polgá ľőľség és Katasztrófavéd elmĺ On kéntes
Ttizo|tő Egyesület

SZAKMAI BESZAMOLO

a Józsefuárosĺ Po|gáľőrség és KOTE 20|4. évi munkájáľól

Budapest, 20t5. május 10.

Készítette: Kaiseľ József elntik



Beszámoló

A Józsefuarosi Polgaľőrség 2013. januĺíľ 01-től mĺáĺcius 31-ig a Zug|ői Polgaľőrség
Józsefuarosi tagozataként miĺk<jdcjtt. 2013. április 01-én a polgaľőrség tevékenységét
szabźiyoző törvényi előírásnak megfelelően egyĹittműkodési megállapodást kĺitötrr.ink a
Budapest Rendőr-főkapitanysággal, majd 2013. április l2-énaJozsefuátosi onkormányzatta|.
Egyesülettink ęlnevezése Józsefuaľosi K<jzbiĺonsági és Kataszftőfavédelmi onkéntes Tuzo|tó
Egyesület.

Az onkormányzatta| létrejött Megállapodásban vállaltuk, hogy közreműködtink Józsefuaľos
közľendjének és kĺizbiĺonságának fenntartásában, a környezet- és természetvédelemben, a
veszélyhelyzetek megelőzésében és kęzelésében, a taľsadalmi bűnmegelőzésbęn való
lakossági részvételben, illetve az önkoľmźtnyzat és lakosság közotti bizalom ęrősítésében.
Vállaltuk a keľiilet egész teri'iletén jźlrorszo|gźllat teljesítését, búnmegelőzéssel kapcsolatos
lakossági és iskolafórumok szervezésében való résméte|t, valamint közľęműködtĺnk
önkoľmĺány zatí r enďezvények bińo siténáb an.

Polgaľőľségiink törvényben meghatáľozott a|apfe|adatai, valamint az onkoľmanyzattal
megkĺitdtt Megállapodásban szeľeplő ktjzfeladatok ellátásĺíhoz a Jőzsefuĺĺrosi onkormiínyzat
Képviselő-testiilete irodahelyiséget, berendezési tárgyakat, valamint kettő gépjáľművet adott
źú.hasznźiatľa.

20t4. május I4-én a Józsefuaľosi oĺlkorményzat Képviselő-testülete Polgaľőľségtink
táĺrro gatásźról döntött, 5 . 00 0. 00 0 Ft-ot biztosított mrĺkö dési célra.

Po leárőrs ég iin k míĺkii dés i h tźttere :

Személ:li hóttér'.

Polgrĺľőľeink közcjtt különbcjző szakemberek vannak, fiatal és nyugdíjas koru emberek
egyartnt. Ez adja csapatunk színes összetételét, sokľéttĺ éIettapasztalatát, és egyfajta egyedi
erejét is. Van kĺjzĺjttiink jogász, aki egyesülettink jogi hátteľétbiztosítja és személyesen jogi
tanácsokkal is segíti munkánkat, de van kĺlzöttĹink informatikus, ápolónő, és tanár is. 2014.
év januárjától egyĹittmúködünk a Thán Káľoly Rendészeti Szal<kózépiskolával és kerületiink
gimnazillĺrlaival is, mely soľán a tanulóknak lehetőségük önkéntes munkát végezni keľülętiink
közbiztons ágának javítása érdekében'

2014, év végére 53 polgáror teljesít szo|gá|atot Józsefuaľosban, a tagok 80%o-a 100 óľanál
több szolgźiatot ađott 20I4-ben. Tcibben 4-500 órát is teljesítettek a tava|yi évben. Több
tagunkat a Budapesti Polgárőrség Szövetség kitĺintette' arany-, eztist-, bronz éľdemérmet,
valamint kitiintető oklevelet és dicséľő okiratot kapott.

Az országos Polgarőr Szövętség, a Budapesti
elnöke, Kaľdos Pál elnĺjk rir is sok segítséget
felállításakor, és a folyamatos működés alatt is.

Technikni eszközok:

Polgaľőr Szövetség, valamint és a BPSZ
nyújtott Polgárőrségĺink megalakulásakor,

. Magdolna u. 33. szárrl alatt berenđezett, felszerelt iroda - nyomtató, szźtmítőgép,
monitoľok, hűtőszękĺény, mikľo (poharak), poľszívó, irodai mozgó klima, asztali
Itrnpa -,

o 30 komplett egyenruha (téli-nyári nłhazat), egyéb eszközĺjk:
-télĹnyári sapka
-póló

-kabát



-láthatósági mellény
-nadrág
-elemlámpa, j elvények, állomanyj elzók
-rádiók
-kĺlzlekedési tarcsa
-éjszakai keresőlámpa és közlekedési lámpa
-tí:zo|tő mentesítést elősegítő felszerelések: balták, olló, fogó, lapátok

A polgárőrség minden tagsarészére az e|óírt felszerelés biztosított.

S zakmai b e s zómo ló a P o lg drőrs é g tev é k e nv s é g ér ől :

A PolgárőrségĹink az e|óző évhez hasonlóan 2014. évben is szoros kapcsolatot ápolt a
lakossággal, a lakosséry je|zéseiľe reagálva kiment a helyszínekre, segítséget nyújtott a
problémak megoldásában. Amennyiben sziikséges volt értesítette az illetékes hatóságokat,
szerveket.

Hatékonyan egyĹittmúködiink az önkormányzati tarsszervekkel és intézményekkel. A
lakossági jelzések, a gyors és hatékony intézkedések, valamint a lakosság és a Polgĺĺľőrség
közötti kĺjzvetlenebb kapcsolat kialakítása éľdekében zĺjldsziímos telefonszo|gél|tatást
indítottunk, amit a lakosság ęlőszeľetettel vesz igénybe. A hívásokat minden nap 08-02 óra
között szolgálatos po|gárőr fogadja, ezen időintervallumon kívül a hívásokat rogzítjilk. Lz
irodankban (Bp. VIII. kerület, Magdolna utca 33.) mindennap napi nyolc óľában adunk
szolgálatot, ezen kíviil tigyeletben váľjuk ahozzánk fordulókat. A polgárőr iroda mellętt lévő
orvosi rendelő nyitvaĺ'artźtsi idejében, többszöľ kęllętt segítenünk az orvosoknak, mivel
előfordult, hogy a betegek agľesszívek, tiszteletlenek voltak, több esetben a rendőrséget is
értesíteđ kellett.

A Polgáľőrség minđen tagsa a Budapest Főváros VIII. keľület lőzsefvźnos Polgáľi Védelmi
Szęwezetének tagja is, 28 taĄapeđig a Fővarosi Katasztrőfavédelmi Igazgatőság Ktizép-pesti
onkéntes Mentőszervezet tagsa is egyben. A mentőszewezet alapvető vízkén elhĺáľítási
tevékenységľe nemzeti minősítést szerzett. Polgárőreink ennek keretében részt vettek
katasztrőfavédelmi szimulált, viharkaľ, közlekedési baleset, és rendkívtili téli időjáľás
gyakorlaton. A csapatunk minden alkalommal megfelelt minősítést kapott.

2015. év májusábaĺr a Polgarőrség tĺibb tagja részt vett 40 órás alapfokú tlzoItő taĺrfolyamon,
10 fő május 11-én sikeres vizsgáttett.

A tavalyi évben Magyaľkúton szakmai továbbképzést tartotľunk, amin 30 polgárőr vett ľészt.
A polgárőľĺik rendőrségi,katasńrőfavédelmi, kozigazgatási, jogi, szakmai képzést kaptak, a
leađott képzés utián írásbeli vizsga teljesítésével adtak szźmot tudásukľól.

A Józsefuáľosi Polgaľőrség részt vesz a,,Közö'sségi Keľt'' programban, elsődleges feladata a
kĺizĺisségszervezés. Ebben a programbarl részt vesz négy óvoda, és két nyugdíjas otthon,
valamint civil szervezetek. Célunk a Magdolna negyedben megismerjék egymást, és baľáti
segítő kapcsolat alakuljon ki egymás iránt miközbęn hasznos tevékenységet is folytatnak,
kertészkednek.

A Polgaľok Hźľ:ával közĺisen ruhaadománnyal segítetťĹik a Vĺjrĺjskereszt hajléktalan
melegedőjét.



Járőrszo lg dlat, b íÍnme g előzés :

A jarőrszolgálatok megszervezésénéI kiemelt ťrgyelmet fordítunk a lakosságtól kapott,
valamint a kiváló rendőrségi együttmfüödésnek köszönhetően folyamatosan hozzánk érkezo
jelzésekre' a kerÍiletben ta|ćiható oktatási és egészségĹigyi intézményektől érkező kéľésekľe.
Meggyőződésiink, hogy a közteľületi bűncselekmények számćnak visszaszorítása érdekében a
legjobb eredméný a pľevenciőva|, azaz az utcai jźnorszo|gźllatok számćlnak, a köZtenileti
jelenlét növelésével tudjuk elémi. A polgaľőr szolgálatok |tihatőak az áIlampolgárok számtĺa,
ismerik autóinkat, biza|omma| keľesnek fel minket problémáik miatt a közterĹileteken, a
r endezv ényeken vagy az k o dánkbaĺ.

Az afajta ęrkĺilcsi elismerés, amit ezekben az esetekben kap apo|gáror,bizonyítja, hogy erre
a fajta búnmegelőzési tevékenységre egyre nagyobb sztikség van. Igyeksziĺnk minél több
esetben személyes kontaktust kialakítani a lakókkal, lakóközösségekkel.

z0I4. januĺíľ 01-től december 31-ig minden hétköznap adtunk szolgálatot, az esetek
ttĺbbségében a hétvégeken is. Az egyesületünk 2014. évben 11214 őra szo|gá|ati őrźłt ađott
gépj áľművel és gyalogosan.

Jáĺőrszolgá|at soľiĺn többször segítettĺink körozĺjtt személyek elfogásában, voltunk hatósági
tanúk, visszataľtottunk ittas vezetót, lopott gépjĺíľművet, drogIerjesztőt további
bűncselekmények elkovetésétől. Megakadályozľuk sokszoľ eľőszakos cselekmények
bekcivetkezését, a rendőrség minden esetben hatékonyan kĺjzremfüĺjdött a problémĺĺk gyors
felszámolásában, megoldásában. A polgaľőrök sokszor a testi épségük kockźztatělsa árán is
t észt v esznek az akciokban.

A Polgĺĺľőrség a Magdolna-negyed Progľam keretében együttmúkĺjdést kötött az
onkoľmanyzatta|. Szinte mindennap visszatéró jźr&szo|gá|atot teljesítünk a kiemelt,
frekventált teľületeken. Szomszédsági Rendőr Program keľetében: a rendőrség különbĺiző
egységeit (pl.: Készenléti Rendőrség) információkkal látjuk el, segítjük a munkájukat
helyi smeretĺinkk el, tap asztalatainkkal.

A ľÁvĺop -5.6.1.-C-11lI-2011-0002 keretén belül 15 polgárőr kapott képzést a
koľmanyhi v ata| źidozat segítő munkatáľsaitól.

Akciókban nyugdíjas klubokat látogatunk, és személyes tanácsadással látjuk el a lakosokat.
Több tarsashźzban igyekszünk aktív kapcsolatot tartani a lakókkal.

A Polgĺĺrőľség a táĺsasházak közös képviselőivel egyeztetve bűnmegelőzési tevékenységet
végez a l0 emeletes lakóhĺázakban, a környékbe|i jźÉszőtereken, melynek során visszatéľően
ellenőrzi a |épcsőhazakat. A lakókkal k<jzösen igyekszĹink a droghasználókat kiszoľítani a
házak|épcsohazaiból és kapualjaiból, majd a megfelelő intézményekbe tanácsolni őket.

A kaľácsonyi időszakban btonz, ezüst, és aranyvasárnap idején keľiiletĺink nagyobb forgalmú
bevásáľlóközpontjaiban látunk el szolgálatot bűnmege|ózo céllal, hogy az á|Iampo|gároknak
bizosítani tudjuk az iinnepi készülődés nyugalmát. Lakossági igény a|apjtn a kerĹiletben
közlekedő BKV járatokon is ttjbbször megjeleniink, segítjtik abiztonságos utazást.

A Poleóľőrség egviittmíÍkiidése a BRFK WII. keriileti Rendőrkapitúnvsdggal:

A bÍinmege|ozési feladatok a Nemzeti Biínmegelőzési StľatégiáÍő| (2013.2023.) szóló
I744l20I3. (X. 17.) Korm. hatáĺozat a|apjarl a taľsadalom valamennyi szereplőinek közös
felelőssége, ezzel is előtérbe helyezve a rendőľség és a közbiztonságéľt felelősséget vtll|a|ő

szovetségek, egyesületek, szervezetek kĺizötti hatékony együttmiĺködést és kommunikációt.



Az Országos Polgárőr Szovetség2013. maľcius 05-én életre hivta a,,100 x 100 BIZTON-
S AG'' kiemelt bűnme gel ő zé s i mi ntap r o gt ałnj át.

A célok megvalósításának elemzése és értékelése nyomán az Országos Polgáľőľ Szövetség, az
országos Rendőr-főkapttényság, illetve a Nęmzeti Búnmegelőzési Tanács tovább fo|ytatta az
ekkor mźlr ,,25O x 100 BIZTONSAG'' elnevezésrĺ nagy sikerű kiemelt bűnmegelőzési minta-
programját és újabb 150 település bevonásáva|bővitette a résztvevők körét.

2014, évben a közĺis munka szewezése soľán a rendőrség a polgárőľségtagsait folyamďosan
bevonta a feladataikba. Az onkoľmanyzattámogatásáva| lehetőség nyílt közös szolgálat telje-
sítésére a Corvin negyed, Szi gony-ne gy ed, orczy-negyed teľĹiletén.

A,,250 x 100 BIZTONSAG'' mintaprogľam keľetében a VIII. kertileti Rendőrkapitányság és a
Polgaľőrség és lakosság kcjzötti ptrbeszéđ kialakítása sikeľesnek bizonyult.

Akozbinonság fenntaľtásérairźnyuló célok megvalósítása, illetve a ľendőrségi bűnmegelőzé-
si feladatok helyi szintú erősítése érdekében a kapitányságés apolgaľőľség tevékenysége ösz-
szehangolásra keľĹilt.

A hetente megtaľtott értekezletek alkalmával kozösen éľtékeljük az e|ozo hét tevékenységé-
nek tapasztalatait, hatékonyságát. Egyeztetjük a közĺjs feladatellátást javító igényeket, javasla-

tokat, valamint hátráItatő köľülményeket. Közĺjsen éľtékeljük, elemezzuk a polgĺáĺőrĺik lakó-
köľnyezetéből, valamint a tevékenységünk végrehajtása során megvalósult lakossági kapcso-
latteremtésbőI beszerzett információkat. A kiváló együttmúkĺjdés eredményeképpen 20|5.
február 01-jétőlminden nap az esti, éjszakai órakban gyalogosan is soľ kerülkĺjzös szo|gá|at-

e1látásra.

A ľendőrkapitźnyság illetékességi teľületén figyelemmel kíséri az elkövetett bűncselekmé-
nyekvonatkozásźtbana fľękventált helyszíneket, a bűncselekmények ęlkövetésének jellem-

ző iđőszakait, valamint a lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább initáló bűncselek-
ménynek vagy szabá|yséľtésnek, illetve ezen jogsértéseknek nem minősülő magatartási for-
mák, cselekmények előfordulását.
A folyamatos elemző-éľtékelő munka soran kigyújtött adataikat az osszęhangoló értekezletek
alkalmával a pol gárőrö'k rendelkezésére bocsatj ĺík.

Az idegenfoľgalmi szempontból jelentős helyszíneken és a turisztikailag frekventált közterü-
leteken szintén biztosított a közös szolgálatellátás.

A20|4. évben a keľĹiletben megtartott, nagyobb tĺimeget vonző sport- és kulturális rendęzvé-
nyek zavartalanul, akozbiztonság és közrend megzavarttsa nélkiil keriiltek megrendezésre és

lebonyolítasra. E célok megvalósulása érdekében, valamint olyan előrę vaľható szolgálati fe-
ladat esetén (pl.: rendezvénybiztosítás), ahol hatékony kĺizremrĺködő szerepet tud vállalni a
polgaľőr egyesület a rendorkapitánysagkezdeményezte apolgárőr jelenlétet.

A rendezvénybiztosítási feladatok teljesítésében a polgárőrök nagy őraszámmal és nagy lét-

sztmmaI vettek ľészt.
A közĺjs akcióik minden esetben ľendkívül eľedményesnek bizonyultak. Több körözott sze-
mélyt elfogtunk, a szorakozóhelyek működésével kapcsolatosan sok esetben szabá|yszerut|en

ségeket táľtunk fel, volt mikor a vendéglátóegység azonna|ibezárźsa vált szĺikségessé. A kö-
zös intézkedésiink következtében a rendőrség a tetten ért jogsértő magaŕ,artás miatt helyszíni
bíľságot szabott ki, vagy feljelentést tett

Fontos szerepet kapott a korzeti megbízottak és a polgárőrök megelőző-fę|vi|ágosító tevé-

kenysége is, a lakossägga| kialakított folyamatos parbeszéd alkalmas a helyi problémak feltá-
r áłsélt a, gyoľs me goldására.



A polgĺáľőrök a szolgálat megkezdésekor napi ľenđszerességgel a ľendőľkapittnyság szo|gá,|at-

fuźnyítő parancsnokánál jelentkeznek. Az e|igazitás soľán ismeľtetésre keriilnek a kertiletben
töľtént bűncselekmények helyszínei, az elkövetési módok, a lehetséges elk<jvetők személyle-
fuása, graťlkáj a, bűnügyi elemzések eredményei.

A polgĺĺrőrök több alkalommal nyújtottak segítséget a bűncselekmények elkövetoinek az e|-

fogásaihoz. Számos esetben aďtak je|zést, elsősorban a gépkocsi feltörések, lakásbetöľések,
triikkĺis módszerekkel elkövetett bűncselekmények, illetve a kerékpaľ és ľobogó eltulajđonítá-
sok elkĺivetőinek észlelése esetén.

A 2014. évi szolgálatok és intézkedési mutatók az alábbiak szeľint alakultak:

A polgárőľség ĺisszes szolgáLatellźúása: |I.274 &a.
A rendőrséggel kĺlzös szo|gá|atellátás: 38 esetben -7.884 őra.
16 főt állítottak e|o,12 főt fogtak el.
osszesen 420.000 Ft helyszíni bíľságot szabottki a ľendőľség.

2015. januĺĺr - ápľilis hónapra vonatkozó kimutatás (rendőľség-polgarőľség)

A polgĺĺľőrség ö sszes szo|gálate||źĺésa: 3 .200 őr a.

A Rendőľséggel közös szolgá|ate||źtás:45 esetben -2552 őra.
10 főt állítottak elő, 8 fot fogtunk el.
osszesen 525.000 Ft helyszíni bírság.

A közösen e|végzett munka eľedménye, hogy Józsefuaľosban kĺjzel 35 Yo-kal cs<jkkentett a
köZterĹileten elkövetett bűncselekmények száma. Józsefuárosbarl az állampolgĺáľok biĺonság-
étzęte kimutathatóan növekedett, melyet megeľősítenek a közvélemény kutatások, illetve a
rendőľséghez és apolgĺíľőrséghez folyamatosan érkęző pozitiv állampolgĺáľi visszajelzések.

A Polgráľőrség és a VIII. keľületi Rendőrkapitanyság kcjzös célkihĺzése:

- Az iđőskoruak altal látogatott intézményekben, idősek otthonában akörzetí megbízottak és a
polgĺárőľ egyesület tagsai havonta egy alkalomma| _ a célcsopoľt sérelméľe elkĺjvetętt búncse-
lekmények megelőzése érdekében - bűnmegelózési és á|đozattá válással <isszefüggő tájékoz-
tatő e|óadtlst taľtanak.

- Az otszágos Polgĺíľőr Szövętség meghirdette azEGY ISKOLA _ EGY POLGÁROR prog-
ranját. A program fo célja azá|ta|ános bűnmege|őzés, a gyermek és fiatalkori búnĺizés' illetve
az źiďozattá vá|ás megelőzése, így kiemelten a dľogprevenció, a baleset-megelőzés, ezá|tal a

közlekedési szabályok betartása, valamint a kĺjzlekedési vetélkedők szeľvezése. A program
főbb céljait tekintve összhangban vaÍL a Budapest Rendőľ.főkapítttnyság közösségi rendészeti
ťl|ozőťlźljźnak ez irtlnyí metódusaiva|, ezért a rendőľkapitźnyság a program megvalósításához
hatékony segítséget nyujt.



ť]

- A keľületi rendőrkapitányság kezdeményezte, hogy a teriiletileg illetékes körzeti megbízott-
a po|gárór egyestilet tagsáva| k<izösen _ havonta egy alkalommal vegye fel a kapcsolatot a
múködési területén |évő, a Pľogramban szeľeplő tanintézettęl a fiatalok sérelmére elkovetett

bűncselekmények źiđozattá váIásáva| összefüggésben megvalósuló pľeventív beszélgetések,
paľbeszédek lebonyolítása érdekében.

- A ľendőrkapitanyság közlekedési előadója _ apo|gároľ egyesület tagsáva| közcjsęn - a prog-

ramban részt vevő taníntézetek tekintetében taľtson baleset-megelőzési tałgyÚtájékońatőt.

- Közös gyalogos szolgálatellátźs aB1aha Lujzatéľen, valamint a Corvin negyed aluljaľó kör-
nyezetében.

Kie melt ren dez,vény b ízÍosítds o k :

Aktívan részt vesziink az onkormanyzat á|ta| szervezett rendezvényeken, ahol

rendezvénybiztosítási feladatokat látunk eI 6-|4 fővel. Halottak napjĺĺn októbeľ 31-től

november 3-ígę napot) 270 őľa szolgálatot adtunk a Fiumei úti temetőnél.

A Keszr3ĺgyát Kozosségi Házzal egyĹitt segíttink a gimnazista diákoknak a köztisségi

szolgálatot teljesíteni. A diakok a k<izösségi szo|gá|at keretében megismerhetik a polgaľőri

tevékenységet. A Kesztnĺgyĺĺľral kĺjzösen ľendezttik meg a Katasztrőfavédelmi Túzoltónapot.

Mint a tavalyi évben idén is a tanév kezdetén az iskolák környékén a Rendőrséggel és

KozteľĹilet-felügyelettel kcjz<jsen segítettiik e|o az iskolások biztonságos közlekedését. Ebben

az akciőban októbeľ 01-ig vettiink részt, míg az autósok meg nem szokták az iskolai
forgalmat. De igény esetén az iskolák vagy óvodák környékén fokozottan jérorozijtlk egész

évben.

Kíemelke dő es emé nJl ek :

20|4. februáľjában második világháborus, ĺitven kilós szovjet romboló bombát talźitak az

orczy-keľtb en, épitkezési munkálatok k<jzben.

A robbanótestet a helyszinen kęllett hatástalanítani a gyújtószeľkęzet kjszeľelésével. A
művelet idejére biztonsági okokból 300 méteres körzetbęn \ezárták és kiürítették a teľületet.

A hatóságok munkáját a polgárorségnagy |étszźlmmal segítette, igy |akőhazak kitiľítéséhez, a

lakosságtźljékoztatasához,ateľĹiletLezátáséúloznyújtottsegítséget.

A polgarőrség tagjai önálló tevékenységük kapcsan is, illetve a rendőrséggel közös feladatuk

végrehajtása során is aktívak, magas fokú éľdeklődéssel |átjźil< el feladafukat.

Ezúton is szeľetném megktiszönni az egész Polgárőľ Egyesület nevében a Józsefoárosi
onkoľmányzatKépviselő-testĺilete által biztosított anyagi és eľktilcsi támogatást, amely

nagyban hozzájáru| ahhoz, hogy munkánkat hatékonyan tudjuk végezni.

Józscfľárosi Xörbiztonsśgi
ts Kat rsztrĺĺfrľi{clm i
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